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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Diplomantka navázala na svoji bakalářskou práci a v rámci práce diplomové se zabývala otázkami, 

které vyvstaly na základě předchozího výzkumu. Opět se zaměřila na interpretaci grafů v tomto 

případě nejen žáky a studenty, ale také experty v oboru fyzika. A dále zahrnula do svého výzkumu 

více grafů různých závislostí a to jak typičtěji školních, tak z reálného života.  

 

Vlastní výzkum se sestával ze tří samostatných částí: identifikace klíčových oblastí grafu při letmém 

prohlédnutí grafu jak žáky, tak experty; rozdíly v zaměření pozornosti na oblast grafů při řešení 

zadaných úloh a to mezi různými skupinami žáků. Výstupy byly získané na základě záznamu očních 

pohybů žáků a byly analyzovány na základě gaze plotů žáků a případně map pozornosti. Jednalo se 

o kvalitativní charakter výzkumu.  

 

Do výzkumu byli v první části zahrnuti i experti – vědci v oboru fyzika. V původním návrhu 

výzkumu bylo zamýšleno zrealizovat s experty stejné šetření jako se žáky. Bohužel z důvodů 

nastalé epidemie a potřeby rychlé organizace byl s experty realizován namísto sledování očních 

pohybů strukturovaný rozhovor, také počet testovaných expertů je nižší (14) než bylo zamýšleno 

(20). Návrh výzkumu tak může působit trochu nekonzistentně. Na druhou stranu, vzhledem 

k tomu, že cílem bylo získat zejména rozmanité přístupy jednotlivců, i tyto výsledky jsou validní a 

poskytují cenný vhled do interpretace grafů experty. Realizované rozhovory budou moci být 

v budoucnu ještě detailněji zpracovány, protože obsahují hodně cenného materiálu pro oblast 

vzdělávání.  

 

Získané výstupy jsou i z celosvětového hlediska originální a mohou být dále zpracovány (např. 

může být provedena kvantitativní analýza získaných dat) a publikovány v odborném časopise. 

Diplomantka tedy odvedla velmi kvalitní práci.  
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