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Abstrakt: Cílem této práce bylo na základě literární rešerše určit indikátory vhodné 

pro zkoumání metodou oční kamery a jejich interpretace a některé z těchto 

indikátorů aplikovat na data a vyhodnotit výsledky. Použitá data pocházela 

z dřívějšího výzkumu I. Jakubské a obsahovala měření pro 9 účastníků. Aplikováno 

bylo celkem 5 indikátorů. Ukázalo se, že dělení na experty a začátečníky, případně 

osoby s vysokým množstvím předchozích znalostí a nízkým množstvím předchozích 

znalostí je vhodnější suplovat dělením na úspěšně a neúspěšně řešící, než dělením na 

učitele a žáky, na základě indikátorů průměrné délky fixací, procenta fixací 

nadprůměrné délky a procenta regresí. Převládající typ regresí (funkční vs. 

nefunkční) se ukázal nevhodným pro krátké texty. Pořadí otázek pro účastníka může 

mít vliv na hodnoty indikátorů. 

Klíčová slova: metoda oční kamery, indikátory, čtení, literární rešerše 

 

Title: Eye movements analysis of students when learning from physics textbooks 

Author: Alžběta Krejčí 

Department: Department of Physics Education 

Supervisor: RNDr. Martina Kekule, Ph.D., Department of Physics Education 

 

Abstract: The goal of this thesis was to identify indicators suitable for eye-tracking 

research based on literary research, to assign interpretations to those indicators and to 

apply them to data. The data used was pre-existing and came from I. Jakubská’s 

research. It contained data from 9 participants. We applied 5 indicators. The results 

suggest that division between experts and novices or high previous knowledge and 

low previous knowledge persons is better substituted by division between successful 

and unsuccessful solvers than it is by division between teachers and pupils, based on 

the applied indicators of average fixation duration, percentage of fixations of above 

average duration and regression percentage. Predominant regression type (return 

sweep vs. backtrack) seems to be an indicator unsuitable for short texts. The order of 

question assignment can affect values of indicators. 

Keywords: eye-tracking, eye-tracking metrics, reading, literary research 



 

 

 

 

Obsah 

Úvod 1 

1. Teoretická část 2 

1.1. Motivace 2 

1.2. Základní pojmy 2 

1.3. Oční kamera v pedagogických vědách 5 

2. Literární rešerše 7 

2.1. Čtení, čtení odborných textů 7 

2.2. Řešení problémů 11 

2.3. Pedagogické vědy 14 

2.4. Jiné 14 

2.5. Shrnutí a systematizace 19 

3. Praktická část 22 

3.1. Sběr dat 22 

3.2. Zpracování dat 24 

3.3. Vybrané indikátory 29 

3.4. Srovnání 40 

3.5. Mapy pozornosti  42 

3.6. Shrnutí 43 



 

 

Závěr 45 

Seznam použité literatury 46 

Seznam tabulek 48  

Seznam použitých zkratek 49 

Přílohy 50 



1 

 

Úvod 

Cílem práce bylo identifikovat, na základě jakých indikátorů lze metodou 

oční kamery zkoumat kognitivní procesy žáků, zejména při čtení učebních textů z 

fyziky. Indikátory jsme získali literární rešerší již existujících studií z následujících 

oblastí využití oční kamery pro sledování: pohybu očí žáků při čtení textu; řešení 

problémů či úkolů; obecného zkoumání oční kamerou v oblasti pedagogických věd; 

pro zkoumání paradigmatu expert-začátečník. Zařadili jsme také tři zdroje mimo tyto 

kategorie. 

Původním záměrem bylo navázat na bakalářskou práci autorky a věnovat se 

více praktické části na nově naměřených datech, nicméně vzhledem k závažné 

pandemické situaci v zemi nebylo možné testovat žáky a práce se zaměřila zejména 

na vyhledání indikátorů pro další zkoumání čtení učebních textů. 

Práce je členěna do 3 kapitol a obsahuje 2 přílohy. Kapitola 1 je věnována 

motivaci výzkumu, teorii metody oční kamery a jejímu vztahu k pedagogickým 

vědám. Kapitola 2 obsahuje literární rešerši a přehled indikátorů z ní odvozených. 

V Kapitole 3 jsou představena a dále použita data, jsou zvoleny a aplikovány 

konkrétní indikátory a na základě této aplikace jsou navrženy další směry výzkumu. 
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1. Teoretická část 

1.1. Motivace 

Metoda oční kamery umožňuje zaznamenávání velkého množství ukazatelů 

(angl. eye-tracking metrics), od místa fixace pohledu, přes dobu trvání této fixace 

(angl. fixation duration), po změny průměru zornice. Dále příslušný software 

umožňuje tato data zpracovávat, jak graficky pro snadné a srozumitelné prohlížení a 

vyvozování kvalitativních závěrů, tak statisticky pro kvantitativní vyhodnocení. 

Předpokladem, na němž se výzkumy prováděné s oční kamerou zakládají, je, že 

sledování očních pohybů jedince nám poskytuje náhled nejen do toho, kam zrovna 

dotyčný zaměřuje pohled a tedy snad i vizuální pozornost, ale i do toho, jaké 

kognitivní procesy u něj v daný okamžik probíhají (Lai a spol., 2013). Neexistují 

však přesné návody, jakým indikátorům v rámci daného konkrétního kontextu 

přiřadit jaký kognitivní proces. Interpretace těchto ukazatelů stále závisí na tom, kdo 

měření prováděl. 

Podle Reichleho, Warrena a McConnela (2009, podle Baxe, 2013) by data 

naměřená metodou oční kamery neměla být brána jako skutečný a úplný odraz všech 

v daný okamžik probíhajících kognitivních procesů, ale pouze jako jejich indikátor. 

1.2. Základní pojmy 

Pohyb očí při sledování statického materiálu můžeme rozdělit na dvě fáze. 

Sakády, při nichž se oko pohybuje a zároveň nepřijímá žádné informace, nebo jen 

minimální množství zejména při čtení (Jošt, 2009), a fixace, což jsou časové 

intervaly okolo 150-300ms, kdy se oko mezi sakádami nepohybuje a informace 

přijímáme. Tyto definice fixací a sakád uvádí například Reyner (1998, podle Baxe, 

2013) nebo Kekule (2014). 

Sakády můžeme v případě čtení textu dále dělit na dva základní druhy, 

dopředné a zpětné (např. Jošt, 2009). Dopředné sakády, v kontextu českého jazyka 

zapisovaného a čteného zleva doprava, kopírují směr plynutí textu. Zpětné sakády, 

nazývané regrese, mají opačný směr, zprava doleva. Konkrétní předpokládaný 
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význam dopředných i zpětných sakád vzhledem k povaze práce ponecháme do části 

2 obsahující literární rešerši. 

Oční kamera je obecně libovolné zařízení umožňující zaznamenávat pohyby 

očí. V našem případě byla k získání dat použitých pro otestování praktické aplikace 

zjištěných vybraných indikátorů použita kamera Tobii TX300 a software k ní patřící 

TobiiPro 3.2. Kamera funguje na principu odrazu infračerveného záření na rohovce 

oka, kdy software vyhodnocuje, kam se respondent díval, na základě vzájemné 

polohy tohoto odrazu a středu zornice. Tobii TX300 zaznamenává údaje s frekvencí 

300 Hz. 

Gaze plot je vizuální reprezentace dat naměřených oční kamerou a vytvořená 

příslušným softwarem. Fixace jsou reprezentovány jako barevné kruhy, sakády jako 

úsečky spojující fixace. Při generování gaze plotu je možné nastavovat několik 

parametrů, například jestli má být každému kruhu reprezentujícímu fixaci přiděleno 

číslo dle pořadí fixace, případně velikost na základě délky trvání fixace. Ukázkou 

gaze plotu je Obrázek 1. 

 

Obrázek 1 - ukázka gaze plotu. Modré kruhy značí fixace, úsečky které je 

spojují sakády. Velikost kruhů indikuje délku fixace. Zdroj: data naměřená ke 

studii I. Jakubská, 2018 

Oblasti zájmu (angl. areas of interest, zkráceně AOI) jsou části testovaného 

materiálu vybrané osobou provádějící testování. V případě textu se typicky jedná o 
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klíčová slova nebo důležité pasáže. Pokud jsou takové oblasti určeny, software 

dokáže zpracovat vybrané metriky oblasti zájmu (angl. AOI metrics). Tímto 

způsobem můžeme zjistit například celkový počet fixací nebo celkovou dobu trvání 

fixací v konkrétní oblasti zájmu. Dále může software určit počet návštěv dané oblasti 

zájmu, neboli kolikrát respondent přešel na tuto oblast zájmu z libovolné jiné části 

testovaného materiálu. Jak bylo zmíněno již u fixací a sakád, vzhledem k povaze 

práce bude konkrétní význam těmto ukazatelům přiřazen až v rámci literární rešerše. 

Mapy pozornosti (angl. heat maps) znázorňují pomocí barevného gradientu 

oblasti, které byly fixovány nejdéle nebo nejčastěji. Nejdelší době pobytu v oblasti 

odpovídá červená barva, žlutá odpovídá středně dlouhé době pobytu a zelená 

nejkratší nenulové době pobytu. Ukázkou mapy pozornosti je například Obrázek 2.  

 

Obrázek 2 - ukázka mapy pozornosti. Bezbarvé oblasti nebyly fixovány vůbec, 

zelené po nejkratší celkovou dobu, červené po nejdelší celkovou dobu. Zdroj: I. 

Jakubská, 2018 

Sekvenční AOI grafy (angl.. AOI sequence charts) jsou způsob, jakým graficky 

znázornit, kdy byla navštívena která z oblastí zájmu, viz Obrázek 3. Z grafů vyplývá 

i délka nebo pořadí návštěv oblastí zájmu, je možné odečíst i přechody mezi 

jednotlivými oblastmi zájmu. 
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Obrázek 3 - sekvenční graf oblasti zájmu. Každý z prvních pěti „řádků“ 

odpovídá jedné ze sledovaných oblastí zájmu. Ve spodním, červeně značeném 

„řádku“, jsou zobrazeny návštěvy zbytku materiálu, tedy mimo zvolené oblasti 

zájmu. Na ose x je vyznačen čas, ve kterém byla oblast navštívena. Zdroj: M. 

Kekule, I. Spanova, J. Viiri, 2019 

1.3. Oční kamera v pedagogických vědách 

Metoda oční kamery musela projít dlouhým vývojem, než se stala dostatečně 

přesnou a zároveň neintrusivní pro praktické využití bez zkreslování výsledků. Od 

sledování, kam se lidé dívají na obraze (např. Yarbus, 1967 podle Borji a Itti, 2014) 

přes lingvistiku se postupně metoda rozšířila až k pedagogickým vědám. Na základě 

výzkumů v této oblasti vznikly pokyny k sestavování efektivního učebního 

materiálu. Nejzákladnější z těchto pokynů požadují koherentní podání informace 

(bez zbytečných informací navíc, včetně čistě dekorativních obrázků), vyhnout se 

opakování stejné informace v jiné formě (zvyšuje to kognitivní zátěž; například 

diktování informací ze snímku prezentace), využívat multimédia (doprovodné 

obrázky nebo animace), prezentovat informace v různých formách (například 

doprovodit graf nahrávkou mluveného slova místo textem), a zjednodušit hledání 

souvislostí (například umístěním popisku přímo ke grafu místo na okraj stránky). 

Zároveň se však s postupem času ukázalo, že i tyto pokyny je nutné dále podrobovat 

testování, specifikovat a přehodnocovat jejich předpoklady (H. Jarodzka, K. 

Holmquist, H. Gruber, 2017). 

Stejný zdroj také upozorňuje, že výzkumy nejsou často prováděny 

v ekologicky validním prostředí – v začátcích metody oční kamery byly do výzkumů 
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jako respondenti často vybírání vysokoškolští studenti psychologie, přestože 

materiály byly vytvořeny například pro středoškoláky. Je tedy potřeba do budoucna 

se soustředit na ekologicky validní volbu respondentů, ale i prostředí – žáci běžně 

čtou učebnice v prostředí učebny, kde jsou obklopeni dalšími lidmi a ruchy, což 

může výrazně změnit strategie čtení a učení oproti situaci, kdy je žák sám, nejvýše 

s testující osobou. I tyto podmínky je s postupem technologie snazší simulovat a 

dosahovat tak přesnějších výsledků. 

V poslední řadě zdroj vyslovuje názor, že je třeba podrobně prozkoumat a 

poznat organizaci vědomostí a dovedností v dlouhodobé paměti, aby bylo možné 

oční pohyby interpretovat na hlubší úrovni, než že experti v oboru vykazují delší 

průměrnou dobu trvání fixací. 
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2. Literární rešerše 

V této části práce jsme se zaměřili na podrobnou rešerši celkem 9 dostupných 

zdrojů, povětšinou dřívějších výzkumů provedených s oční kamerou, v několika 

případech se dokonce jednalo o přehledové studie zpracovávající mnoho dalších 

výzkumů a článků. Zdroje jsme roztřídili podle zaměření výzkumu na čtení, řešení 

problémů, využití v obecném kontextu pedagogických věd nebo jiné. Některé texty 

mohou být řazeny do více kategorií, v takovém případě jsme vybrali tu, která podle 

nás nejlépe charakterizuje význam využití oční kamery v daném výzkumu. U 

každého výzkumu jsme uvedli jeho cíl, použité indikátory a jaký význam jim byl 

přiřazen. Zaměřili jsme se nejen na specificky uvedené ukazatele, ale i ty, které 

vyplynuly z kontextu výzkumu. Nakonec jsme provedli shrnutí a systematizaci 

jednotlivých zjištěných indikátorů. 

2.1. Čtení, čtení odborných textů 

V této sekci jsme zpracovali některé existující výzkumy z let 2009-2019 

zaměřující se buď na čtení obecně, nebo přímo na čtení odborného textu, například 

učebnic. 

2.1.1. Oční pohyby, čtení a dyslexie (J. Jošt, 2009) 

V knize je sebráno několik studií zaměřující se na možnosti diagnostiky a 

prevence dyslexie u dětí a dospělých. Používané úkoly nejsou vždy přímo čtení 

textu, aby mohly být prezentovány i předškolním dětem, jejich cílem je však i 

v takovém případě simulovat stejné pohyby očí a procesy k jakým dochází právě při 

čtení. 

Ze všeobecných ukazatelů studie uvádí, že delší celková doba čtení značí, že 

text byl pro čtenáře náročnější. 

Autor v práci dále definuje korektivní sakády, ukázka viz Obrázek 4. K těm 

dochází, když sledovaný objekt nebo bod není na první pokus foveován, tedy 

zaměřen tak, aby jeho obraz dopadal na žlutou skvrnu na sítnici. Časté je, že zejména 

kratší sakády jsou příliš dlouhé a hledaný bod „přestřelí“. 
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Obrázek 4 - gaze plot zachycující korektivní sakádu mezi fixacemi číslovanými 

4 a 5. Zdroj: A. Krejčí, 2019 

Regrese všeobecně dle autora značí obtíže se čtením slova, s jeho pochopením 

na lexikální úrovni nebo problém s očními pohyby samotnými. Pokud je regrese delší 

než 10 písmen, znamená to, že čtenář textu neporozuměl a je nucen přečíst ho znovu 

pro lepší pochopení. Při běžném čtení se sestává 10-20 % sakád právě z regresí, 

přičemž tento podíl stoupá s obtížností textu. Náročnější text (zde specificky 

myšleno po sémantické stránce) a slabší schopnosti čtenáře způsobují kratší než 

průměrné sakády. 

Regrese se v tomto výzkumu dále dělí na funkční a nefunkční. Funkční regrese 

(odpovídá angl. return sweep) se vyskytují u silnějších čtenářů, kdy čtenář efektivně 

lokalizuje a znovu fixuje problematické místo. Nefunkční (odpovídá angl. backtrack) 

jsou naopak běžné u slabších čtenářů, kteří potřebují více sakád, aby znovu nalezli 

konkrétní část textu. 

Autor také upozorňuje na takzvanou percepční asymetrii. Vlevo od fixace 

vidíme 3-4 písmena, vpravo až 15. Toto je pravda pro jazyky čtené zleva doprava a 

pravděpodobně se jedná o naučenou charakteristiku. Percepční asymetrie byla 

pozorována už u dětí ukončujících první ročník školy, tedy po roce učení se číst a 

psát. Pro jazyky čtené v opačném směru bude i percepční asymetrie obrácená – 

sledovaná osoba bude vnímat více písmen vlevo od fixované oblasti než vpravo, 

například v hebrejštině. 
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2.1.2. Connectives as processing signals: How students benefit in 

processing narrative and expository texts (G. van Silfhout, 2014) 

Výzkum předkládá, že autoři studijních textů pro nižší a střední vzdělávání se 

pokouší texty co nejvíce zjednodušit, a to až do té míry, že vypouští příčinné i časové 

spojovací výrazy. Cílem této studie bylo zjistit, zda si žáci povedou lépe při řešení 

úloh navazujících na text bez spojovacích výrazů, nebo na identický text obohacený 

o příslušné spojovací výrazy při minimálním nárůstu délky textu. Studii zařazujeme 

do části zaměřené na čtení, neboť při vyhodnocování výsledků byla metoda oční 

kamery využívána ke zkoumání průběhu čtení zadaných textů, nikoliv řešení úloh. 

Při výzkumu byly využívány indikátory převážně na základě oblastí zájmu. 

Byla zkoumána doba prvního čtení, tedy doba mezi první fixací v dané oblasti zájmu 

a jejím opuštěním, a celková doba čtení dané oblasti. Výzkum nižší hodnotu těchto 

parametrů přiřazuje kratší době potřebné k procesování informací. Zkoumána byla 

také doba regresní cesty (angl. regression path duration), definovaná jako doba od 

první fixace v dané oblasti po její první opuštění směrem k následující oblasti zájmu, 

včetně opakovaného čtení předcházejících oblastí zájmu. Delší doba odpovídá vyšší 

kognitivní zátěži. 

Výzkum vyvozuje, že zkušenější čtenáři dělají méně regresí a tráví jimi kratší 

čas. Dále vyvozuje, že spojovací výrazy spouští regrese nezávisle na zkušenosti 

čtenáře, nicméně u zkušených čtenářů jsou tyto regrese kratší. 

Dále byla zkoumána celková doba čtení a bylo zjištěno, že zdatnější čtenáři 

čtou obecně rychleji.  

2.1.3. Eyetracking as a tool for measuring students‘ attention when 

working with physics textbook (M. Drexler, D. Drexler, P. Sládek, 

2019) 

Výzkum se zaměřil na porovnání žákovského čtení tří učebnic fyziky od 

různých nakladatelů. Vždy se jednalo o učebnici pro osmé ročníky základních škol a 

téma spalovacího motoru, což je téma, se kterým žáci neměli předchozí zkušenosti. 

Ve výsledcích studie autoři vyvozují, že grafické zpracování a rozložení textu má 
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vliv na žákovskou pozornost podle pravidla převrácené pyramidy (angl. reverse 

pyramid rule; pozn. autora: systém strukturování informací využívaný například pro 

psaní novinových článků, kdy na prvním místě je titulek, následují všechny důležité 

body sdělení a na konci, v nejrozsáhlejší části textu, se již dozvídáme jen doplňkové 

a rozšiřující informace. Zdroj: tamtéž). 

Všechny použité indikátory jsou vyhodnocovány jako jistá forma určení, kolik 

pozornosti, případně jak brzy po zahájení čtení, žáci dané oblasti nebo danému typu 

podnětu věnují. 

Prvním použitým indikátorem založeným na oblastech zájmu byl čas vstupu 

(angl. entry time), definovaný jako čas od první fixace učebního textu po první fixaci 

v dané oblasti zájmu. Má indikovat míru přitažlivosti oblasti zájmu pro čtenáře – 

nižší hodnoty značí vyšší přitažlivost. Výjimku tvořila hodnota 0 ms přiřazena 

oblastem zájmu, které nebyly žákem fixovány vůbec, a v potaz muselo být bráno i to, 

že dvě učebnice téma prezentují na dvou stránkách a jedna pouze na jedné. Dalším 

indikátorem byl průměrný čas návštěvy dané oblasti zájmu (angl. dwell time; pozn. 

autora: text uvádí v definici pojmu „average time spent“, nicméně z dalšího 

využívání se zdá, že se jedná spíše o celkovou dobu návštěvy oblasti). Suma dílčích 

průměrných časů návštěvy pro všechny oblasti zájmu byla jakožto celková doba 

čtení interpretována jako celková pozornost, kterou žák textu věnoval. Třetím 

indikátorem byl počet zásahů (angl. hit rate), měřící kolik žáků alespoň jednou 

fixovalo danou oblast zájmu. Tento indikátor byl vyhodnocován spolu s indikátorem 

opakovaných návštěv, určujícím, kolik žáků se oblasti zájmu věnovalo opakovaně. 

Tyto indikátory byly vyhodnocovány zejména pro oblasti zájmů definované na 

fotografiích a ilustracích. Autoři naznačují, že předpokládaným významem vysokého 

počtu zásahů a zároveň vysokého počtu opakovaných návštěv byla přitažlivost 

obrázků pro studenty, v tomto případě způsobená tím, že obrázky zabíraly značnou 

část celého prostoru studovaného materiálu. Tomu nasvědčuje i fakt, že část studentů 

po dotazu autorů hodnotila některé z obrázků jako zbytečné, přestože se k nim při 

čtení vraceli. 

V teoretické části není uveden průběh čtení (angl. scan path), nicméně je 

později využit ke zjištění, zda žáci četli text opakovaně, a negativní odpověď na tuto 

otázku je vykládána jako nižší než předpokládaná náročnost textu na zpracování.  
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2.2. Řešení problémů 

V této sekci jsme zpracovali některé existující výzkumy z let 2013-2019 

zaměřující se na řešení problémů, typicky testových úloh různého typu. 

2.2.1. Benefits of using the eye-tracking method for qualitative 

observation of students‘ multiple choice physics tasks solution 

process (M. Kekule, I. Spanova, J. Viiri, 2019) 

Výzkum se zabýval zejména kvalitativním porovnáním dat získaných metodou 

oční kamery od dvou dívek. Data byla nahrána při jejich řešení dvou testových úloh 

z fyziky. Obě dívky volily v obou případech z nabízených možností stejnou chybnou 

odpověď a výzkum porovnával proces volby této odpovědi, který se značně lišil. 

První fixaci na dané místo, navíc kratší než 140ms, výzkumníci přisoudili 

význam přiřazování lexikálního významu danému slovu nebo slovům. 

Zpětné sakády předcházené delší fixací obecně výzkumníci označili za známku 

nepochopení předchozího textu a tedy nutnosti přečíst si ho znovu. Zpětné sakády 

dále dělili na několik druhů. Návrat o několik písmen v rámci slova značil problém 

s přečtením nebo pochopením daného slova při prvním čtení, nebo že respondent 

slovo identifikoval jako klíčový pojem. Návrat o několik slov, typicky v rámci jedné 

věty, byl interpretován opět jako problém s pochopením, ať už obsahu nebo větné 

skladby. Funkční regrese je podle autorů typ zpětné sakády u silných čtenářů (angl. 

high proficiency readers), kdy se pohledem vrátí přesně na místo, které bylo něčím 

problematické. Může sloužit i k propojení nebo porovnání informací v různých 

částech textu či k hledání odpovědi na položenou otázku. Nefunkční regrese má 

stejný účel, nicméně je častější u slabších čtenářů (angl. low proficiency readers) a 

není tak přesná, skládá se z více sakád, než respondent najde hledané místo v textu. 

V případě odborného textu, jakým jsou i zadání fyzikálních úloh, můžeme také 

funkční regrese očekávat u studentů s vysokým množstvím předchozích znalostí 

(angl. high previous knowledge students, zkráceně HPK students) a nefunkční u 

studentů s nízkým množstvím předchozích znalostí (angl. low previous knowledge 

students, zkráceně LPK students). To odpovídá tomu, že pro studenty, kteří již 

zkoumané téma znají alespoň částečně, je snazší orientovat se v termínech, než pro 
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studenty, kteří se s tématem setkávají poprvé. Poslední typ, který není explicitně 

uveden v teoretické části, ale vyplynul ze samotného výzkumu, jsou vertikální 

sakády, kdy respondent fixuje čtený řádek, nebo těsně nad ním, a potom pod ním, 

případně naopak. Tyto jsou interpretovány jako indikátory přemýšlení, stejně jako 

pohled „nikam“ zmíněný dále v textu. 

Pro předem určené oblasti zájmu výzkum sledoval následující indikátory. Počet 

fixací v konkrétní oblasti zájmu měl určovat, jak zajímavá je oblast zájmu pro 

respondenta. Průměrná doba trvání fixací v oblasti zájmu byla označena za „measure 

of cognitive processing“, neboli měla určovat, jak moc jsou v dané oblasti zájmu 

zapojovány kognitivní procesy respondenta. V případě, že nejsou předem cíleně 

určeny oblasti zájmu, lze se místo toho zaměřit na hustotu fixací a oblasti, kde je 

nejvyšší, vnímat jako oblasti, kde respondent zapojil kognitivní procesy nejvíce. 

Celková doba trvání fixací v oblasti zájmu byla interpretována jako indikátor, kolik 

pozornosti respondent oblasti zájmu věnoval. Bylo zdůrazněno, že tato doba může a 

nemusí zahrnovat délku sakád, jelikož ta je oproti době trvání fixací zanedbatelná. 

Počet fixací před první návštěvou oblasti zájmu indikuje její zajímavost. 

Dále bylo zkoumáno pořadí návštěv oblastí zájmů a přechody mezi nimi. 

Výzkum popisuje postup sestavení sekvenční tabulky (viz podkapitola 1.2. Základní 

pojmy a Obrázek 3) zaznamenávající pořadí návštěv jednotlivých oblastí zájmů, 

počty fixací při každé konkrétní návštěvě dané oblasti a celkovou dobu trvání fixací 

při dané návštěvě. Význam má tabulka pro kvalitativní vyhodnocení údajů v ní 

zachycených. Oboustranné přechody mezi oblastmi zájmu, tedy například přechod 

z oblasti A do B a potom zpět, byly vykládány jako indikátor integrace informací 

(angl. actual integration) z těchto oblastí. Je také zmíněn počet přechodů za sekundu, 

nicméně je uvedeno, že není prokázána vazba mezi vyšším počtem přechodů za 

sekundu a lepší integrací informací. Jiný možný význam indikátoru není uveden, 

nebudeme s ním tedy dále pracovat, pokud se nevyskytne i v jiném zdrojovém 

výzkumu. 

V rámci přechodů mezi oblastmi zájmu byl zmíněn také případ, kdy se 

respondent dívá na prázdnou část materiálu nebo pohledem testovaný materiál zcela 

opustí. První fixaci po návratu z takové odbočky je přikládán význam, samotné 

dívání se „nikam“ je interpretováno jako známka přemýšlení. 
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2.2.2. Readers‘ cognitive processes during IELTS reading tests: 

evidence from eye tracking (S. Bax, 2013) 

Zde uveďme, že se jednalo o jeden z výzkumů na hranici mezi tématy čtení a 

řešení problémů. Výzkum se totiž zabýval řešením úloh v jazykovém testu, zejména 

zaměřenými na čtenářskou zdatnost. Nicméně více než samotnému čtení věnuje 

pozornost právě vyhodnocení toho, jak úspěšní a neúspěšní řešitelé postupovali při 

hledání odpovědí na testové otázky. Také v samotném výzkumu specificky uvádí, že 

řešení úloh se výrazně liší od výchozího režimu čtení (angl. default modes of 

reading). 

Ve výzkumu je dále upozorňováno na to, že pro posuzování dat získaných 

metodou oční kamery při čtení je vhodné porovnávat data s průměrnou dobou trvání 

fixací a délkou sakád specifickými pro čtení v daném jazyce. Pro český jazyk tyto 

údaje nejsou aktuálně k dispozici. 

Z hlediska sakád výzkum konstatuje, že levo-pravé posouvají čtenáře dále 

v textu, kdežto pravo-levé, zpětné sakády značí neefektivní procesování textu. Návrat 

o několik písmen v rámci slova zde nazývají regrese a přikládají mu význam 

problému s pochopením slova. Funkční regrese, ve shodě s předchozími zdroji 

(pozn.: M. Kekule, I. Spanova, J. Viiri, 2019, případně J.Jošt, 2019), připisují 

efektivnímu návratu ke zdroji problému pochopení textu u silnějších čtenářů, 

nefunkční regrese je potom jejich méně efektivním ekvivalentem pro slabší čtenáře. 

Dále uvádí korektivní sakády. Ty podle autora pozorujeme, pokud se respondent 

pokouší vrátit na specifické místo v textu, ale první sakádou se „nestrefí“ – fixace je 

umístěna například o slovo vedle zamýšleného cíle. Korektivní sakádou se potom 

pohled přesune na požadované místo. Zvýšená frekvence pravo-levých sakád a 

zkracování délky sakád obecně podle textu indikuje zvýšenou konceptuální obtížnost 

čteného materiálu. 

Stejný význam má podle autora výzkumu i doba trvání fixací. 
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2.3. Pedagogické vědy 

V této sekci jsme zpracovali existující výzkum z roku 2017 zaměřující se na 

využití metody oční kamery pro potřeby vzdělávání a pedagogických věd. 

2.3.1. Eye tracking in Educational Science: Theoretical frameworks and 

research agendas (H. Jarodzka, K. Holmquist, H. Gruber, 2017) 

Cílem této práce je shrnout poznatky týkající se využití metody oční kamery 

v pedagogických vědách, včetně dřívějších studií samotných autorů, a naznačit, 

jakými dalšími směry by bylo vhodné se v této oblasti výzkumu ubírat. 

Text uvádí, že jedním ze znaků expertízy v nějakém oboru je kouskování (angl. 

chunking) informací, a že toto může být zaznamenáno i pomocí oční kamery, neboť 

součástí tohoto procesu je jak samotný kognitivní proces uspořádávání informací do 

větších celků, tak percepční proces – například experti v oblasti šachů při úkolu 

zapamatovat si rozložení figur na šachovnici se dívají mezi figury (zapamatovávají si 

větší oblast, kus, najednou), kdežto začátečníci fixují každou figuru zvlášť. 

Text dále obsahuje velké množství usuzování na základě individuálního 

kvalitativního vyhodnocování. 

2.4. Jiné 

V této sekci jsme zpracovali některé existující výzkumy a jiné zdroje z let 

2011-2013 zaměřením nezapadající do žádné z předchozích kategorií. 

2.4.1. Expertise Differences in the Comprehension of Visualization: a 

Meta-Analysis of Eye-Tracking Research in Professional Domains 

(A. Gegenfurtner, E. Lehtinen, R. Säljö, 2011) 

Studie si klade za cíl posoudit tři teorie vysvětlující rozdíly mezi experty a 

začátečníky ve vizuálních doménách. První teorií je teorie dlouhodobé pracovní 

paměti (angl. long-term working memory), druhou hypotéza redukce informací (angl. 
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information-reduction hypothesis) a třetí holistický model vnímání obrazů (angl. 

holistic model of image perception). 

Podle teorie dlouhodobé pracovní paměti u expertů dochází ke změnám ve 

strukturách paměti, které způsobují rozšíření kognitivní kapacity v oblasti expertízy. 

Experti dokážou rychle kódovat informace a ukládat je do dlouhodobé paměti, aby je 

následně efektivně znovu vyvolávali. To se při sledování metodou oční kamery 

projevuje kratší dobou trvání fixací. 

Podle hypotézy redukce informací jsou experti efektivnější v selektivním 

zpracování informací relevantních pro řešení úkolu. K této hypotéze se jako 

indikátory vztahují nižší množství kratších fixací v oblastech nerelevantních pro 

řešení úkolu a naopak vyšší množství delších fixací v oblastech relevantních pro 

řešení úkolu. 

Podle holistického modelu vnímání obrazů dochází u expertů k rozšíření 

vizuálního rozpětí (angl. visual span) a schopnosti parafoveálního vnímání (pozn. 

autora: parafoveální vnímání odpovídá podle J. Jošta, 2009 vnímání v oblasti ±5° na 

všechny strany od bodu fixace). Jelikož tedy expert nemusí informaci foveovat, aby 

rozlišil mezi signálem a ruchem, této teorii odpovídají indikátory delších sakád a 

kratší doby do první fixace oblastí relevantních pro řešení, tedy oblastí zájmu. 

2.4.2. User Manual - Tobii Studio (Tobii Technology AB; 2012) 

Jedná se o manuál k softwaru, který byl použit pro zaznamenání a exportování 

dat použitých v kapitole 3. Manuál specifikuje dvě základní kategorie metrik, které je 

možné sledovat, a to metriky na základě fixací a metriky na základě kliknutí myší. 

Obě dvě kategorie ovšem staví na práci s oblastmi zájmu. Manuál dále upozorňuje, 

že změnou nastavení filtrů fixací v softwaru se změní i hodnoty metrik, protože filtry 

fixací definují co má program považovat za jednu fixaci. Jelikož se jedná o manuál, 

neuvádí text žádné navrhované interpretace indikátorů. Pro inspiraci a definici pojmů 

má však význam se jím zabývat. 

Prvním uvedeným indikátorem je doba do první fixace, která určuje, kolik 

sekund uběhlo, než pozorovaná osoba poprvé fixovala oblast zájmu nebo některou 
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z oblastí zájmu ze sledované skupiny (pozn.: dále budeme pro jednoduchost mluvit 

jen o oblasti zájmu, myšlena však může být i skupina oblastí zájmu). Tato doba je 

měřena od okamžiku, kdy je oblast zájmu poprvé zobrazena. Indikátoru není 

přidělena žádná hodnota, pokud nikdy nedojde k fixaci v oblasti zájmu. Následuje 

druhý, podobný indikátor, a to doba do první fixace napříč médii. Jediný rozdíl 

spočívá v tom, že doba do první fixace napříč médii do výsledné hodnoty započítává 

i dobu strávenou čtením materiálů (například stran knihy), kde oblast zájmu není 

přítomna, kdežto doba do první fixace tyto časy k výsledné hodnotě nepřičítá. 

Počet předcházejících fixací určuje, kolikrát pozorovaná osoba fixovala 

materiál před tím, než poprvé fixovala oblast zájmu. 

Doba trvání první fixace uvádí, jak dlouho trvala první fixace v oblasti zájmu. 

Manuál dále upozorňuje, že na tuto metriku má vliv, zda je oblast zájmu aktivní. 

Toto je relevantní u dynamických oblastí zájmu, které mohou být aktivní nebo 

neaktivní, tedy se například zobrazovat (být aktivní) jen po určitý čas nebo za 

určitých podmínek. Pokud se oblast zájmu změní z neaktivní na aktivní nebo naopak 

během toho, kdy je fixována, je fixace takzvaně „oříznuta“ (angl. „cut off“), jelikož 

software započítává dobu fixace pouze v době, kdy je oblast zájmu aktivní. Oříznuté 

fixace mohou tedy ovlivnit výslednou hodnotu doby trvání první fixace. Opět platí, 

že pokud nebyla oblast zájmu fixována, není této metrice přidělena hodnota. 

Doba trvání fixace je hodnota přidělovaná každé fixaci zvlášť a vyjadřuje její 

individuální délku. Jedná se jen o délku fixací ve zkoumané oblasti zájmu. Hodnoty 

jsou přiděleny i fixacím, ke kterým dojde až při opakované návštěvě oblasti zájmu. 

Opět platí, že pokud není oblast zájmu fixována ani jednou, nejsou metrice přiděleny 

hodnoty. 

Celková doba trvání fixací uvádí součet všech jednotlivých dob trvání fixací 

v dané oblasti zájmu. I na tuto metriku mohou mít vliv oříznuté fixace a pokud není 

oblast zájmu fixována, není hodnota přiřazena. Je možné použít celkovou dobu trvání 

fixací s nulami (angl. total fixation duration (zeros)). Jediným rozdílem je, že pokud 

nebyla oblast zájmu fixována, je metrice přidělena hodnota 0. To znamená, že měření 

může být započítáno při dalším statistickém zpracování dat. 
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Počet fixací uvádí, kolikrát byla celkem oblast zájmu fixována napříč všemi 

návštěvami. Pokud není oblast zájmu fixována ani jednou, není metrice přidělena 

hodnota. Existuje i metrika počet fixací s nulami, která je definována téměř 

identicky, jen v případě, kdy není oblast zájmu fixována, je metrice přidělena 

hodnota 0 a může být dále zahrnována do statistického zpracování dat. 

Doba návštěvy v sekundách určuje dobu trvání každé jednotlivé návštěvy 

oblasti zájmu. Zde manuál specificky uvádí, že návštěva je definována jako časový 

interval mezi první fixací v oblasti zájmu a další fixací mimo tuto oblast zájmu. Na 

tuto metriku mohou mít vliv oříznuté fixace. Pokud není oblast zájmu fixována ani 

jednou, není metrice přidělena hodnota. 

Celková doba trvání návštěv je určena jako suma všech dob návštěv 

v sekundách pro danou oblast zájmu. Oříznuté fixace mohou mít vliv na výslednou 

hodnotu metriky. Pokud není za celou dobu nahrávání oblast zájmu fixována, není 

této metrice přidělena hodnota. Je definována celková doba trvání návštěv s nulami, 

která v takovém případě přiřadí metrice hodnotu 0 a umožní její započtení při dalším 

statistickém zpracování. 

Počet návštěv vyjadřuje, kolikrát byla daná oblast zájmu navštívena. Návštěva 

je definována jako časový interval mezi první fixací v oblasti zájmu a příští fixací 

mimo tuto oblast zájmu. Pokud nebyla oblast zájmu fixována, není metrice přidělena 

hodnota. Existuje ovšem počet návštěv s nulami, který přiřadí metrice hodnotu 0, 

pokud nebyla oblast zájmu navštívena ani jednou. 

Procenta fixování (angl. percentage fixated) je metrika, která určuje, v kolika 

procentech z celkového počtu nahrávání byla oblast zájmu fixována alespoň jednou. 

První metrika na základě kliknutí myší je počet kliknutí myší. Udává, kolikrát 

pozorovaná osoba stiskla levé tlačítko myši, když se kurzor nacházel v oblasti zájmu. 

Pokud se tak nestalo ani jednou za dobu nahrávání, metrice není přidělena hodnota. 

Počet kliknutí myší s nulami je opět zaveden podobně, jen v případě, že nedojde ke 

kliknutí v oblasti zájmu, je metrice přidělena hodnota 0, aby mohla být dále 

statisticky zpracovávána. 
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Čas do prvního kliknutí udává dobu, která uplyne od zobrazení materiálu 

obsahujícího oblast zájmu do prvního stisknutí levého tlačítka myši v oblasti zájmu. 

Pokud není v oblasti zájmu ani jednou kliknuto, metrice není přidělena hodnota. Dále 

se zavádí čas prvního kliknutí napříč médii v sekundách, zavedená analogicky k době 

do první fixace napříč médii a času do prvního kliknutí – k hodnotě je přičten i čas 

strávený čtením materiálů, které následují za materiálem, kde se poprvé vyskytne 

oblast zájmu, ale jejichž součástí tato oblast zájmu není. Také platí, že pokud 

nedojde ke kliknutí v oblasti zájmu, není metrice přidělena hodnota. 

Doba od první fixace do příštího kliknutí uvádí délku časového úseku mezi 

okamžikem, kdy sledovaná osoba poprvé fixuje oblast zájmu, do okamžiku, kdy 

klikne myší v té samé oblasti zájmu. Pokud v průběhu nahrávání nedojde k fixaci a 

následnému kliknutí v oblasti zájmu, metrice není přidělena hodnota. Doba od první 

fixace do příštího kliknutí napříč médii ke konečné hodnotě přičítá i dobu, po kterou 

byl mezi první fixací oblasti zájmu a příštím kliknutím v ní prohlížen materiál 

neobsahující sledovanou oblast zájmu. 

2.4.3. Eye Tracking the User Experience (A. Bojko, 2013) 

Autor specifikuje, že v rámci výzkumu s oční kamerou rozlišujeme mezi tím, 

jestli měříme atraktivitu (oblasti zájmu, materiálu jako celku,…), tedy afektivní 

působení materiálu na osobu, nebo zda nás zajímá spíše kognitivní působení, tedy jak 

materiál podněcuje efektivní pracovní výkon (při řešení úloh, učení se,…). 

Jako afektivní ukazatele se podle autora používají zejména ukazatele z okruhu 

oblastí zájmů. Prvním skupinou ukazatelů jsou procento účastníků výzkumu, kteří si 

oblasti zájmu všimli (pozn.: pravděpodobně odpovídá indikátoru počet zásahů), 

počet fixací předcházejících první fixaci v oblasti zájmu a doba do první fixace 

v oblasti zájmu. Tyto tři indikátory společně ukazují, jak nápadná oblast zájmu je 

(angl. area of noticeability). 

Druhou skupinou afektivních ukazatelů jsou počet fixací v oblasti zájmu, 

celková doba návštěvy oblasti zájmu a procento času stráveného v oblasti zájmu 

z celkové doby prohlížení materiálu. Tyto indikátory jsou interpretovány jako 

metriky zajímavosti oblasti zájmu. 
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Třetí skupinou jsou afektivní ukazatele indikující emoční vzrušení pozorované 

osoby. Sem autor řadí jen průměr zornice. 

První skupinou indikátorů pro kognitivní působení materiálu na pozorovanou 

osobu jsou metriky indikující mentální zátěž. Sem opět autor řadí jen průměr zornice. 

Dále autor uvádí průměrnou dobu trvání fixací jako indikátor kognitivního 

procesování materiálu. 

Jako další skupina kognitivních indikátorů jsou uvedeny doba do první fixace 

na cíl (pozn.: cíl lze nahradit dostatečně malou nebo homogenní oblastí zájmu), počet 

fixací předcházejících fixování cíle a délka průběhu čtení do první fixace cíle. Tyto 

indikátory jsou interpretovány jako nalezitelnost cíle. 

Poslední skupinou indikátorů jsou doba od první fixace na cíl do příštího 

kliknutí myší, počet návštěv cíle před kliknutím na něj a počet fixací po fixování cíle. 

Tyto indikátory mají určovat rozpoznatelnost cíle. 

2.5. Shrnutí a systematizace 

Následuje Tabulka 1. V ní jsme uvedli indikátory, které vyplynuly z literární 

rešerše v kapitole 2, u nichž se domníváme, že mohou být úspěšně aplikovány při 

zkoumání čtení učebních textů, konkrétně učebnic fyziky. Indikátory jsme roztřídili 

podle toho, zda primárně využívají metriky fixací, sakád, nebo oblastí zájmu. 

Specifické indikátory kouskování a kvalitativní analýzy jsme zařadili zvlášť, neboť 

není možné je dobře zařadit jinam. Neuvedli jsme indikátory, jejichž interpretace je 

nejasná. 
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Indikátor na 
základě: Název indikátoru: Interpretace: 

Fixací 

Delší doba trvání fixací 
Indikuje konceptuální náročnost textu a jeho 
kognitivní procesování. V oblastech relevantní pro 
řešení úkolu indikuje expertství/HPK. 

Kratší doba trvání fixací 
Indikuje expertství podle teorie dlouhodobé pracovní 
paměti, pokud jde o oblasti nerelevantní pro řešení 
úlohy. 

Místo a doba trvání fixací 
Více delších fixací v oblasti relevantní pro řešení úkolu 
a méně kratších fixací v irelevantní oblasti značí 
expertství. 

Sakád 

Regrese v rámci slova 
Problémy s pochopením slova, nebo identifikace 
klíčového pojmu. 

Regrese o několik slov v 
rámci věty 

Problémy s pochopením věty. 

Funkční regrese 
Návrat k problematickému místu, nebo propojení 
informací, nebo hledání odpovědi. Znak silného 
čtenáře nebo HPK osoby. 

Nefunkční regrese 
Návrat k problematickému místu, nebo propojení 
informací, nebo hledání odpovědi. Znak slabého 
čtenáře nebo LPK osoby. 

Korektivní sakáda 
Foveace následující nepřesné zaměření konkrétního 
bodu při nefunkční regresi. 

Vertikální sakáda Potenciálně indikuje zamyšlení se. 

Vyšší frekvence regresí, 
zkrácená délka sakád 

Kognitivní náročnost textu. 

Delší sakády 
Spoluindikátor expertství, spolu s kratší dobou do 
první fixace oblasti zájmu potřebné k řešení 
problému. 

Délka regrese spuštěné 
spojovacím výrazem 

Kratší délka je znakem silného čtenáře. 

Zastoupení regresí vyšší než 
10 - 20 % ze všech sakád 

Indikuje vyšší náročnost textu, nižší procento u 
silnějších čtenářů. 

Oblastí zájmu 
(dále OZ) 

Celková doba trvání fixací v 
OZ 

Pozornost věnovaná oblasti zájmu, její zajímavost. 

Počet fixací v OZ Zajímavost oblasti zájmu. 

Průměrná doba trvání fixací v 
OZ 

Míra zapojení kognitivních procesů, kognitivní 
náročnost oblasti zájmu. 

Počet fixací před první 
návštěvou OZ Zajímavost, nápadnost, přitažlivost oblasti zájmu. 
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Oboustranné přechody Integrace informací z daných oblastí. 

Doba do první fixace v OZ Nápadnost oblasti zájmu. 

Počet zásahů Nápadnost oblasti zájmu. 

Procento času strávené v OZ Zajímavost oblasti zájmu. 

Kratší doba do první fixace 
oblasti zájmu nutné pro 
řešení problému 

Spolu s delšími sakádami indikátor expertství. 

Doba od první fixace OZ do 
kliknutí na ni 

Rozpoznatelnost cílové oblasti zájmu. 

Počet návštěv OZ před 
kliknutím 

Rozpoznatelnost cílové oblasti zájmu. 

Délka průběhu čtení před 
první fixací OZ 

Nalezitelnost oblasti zájmu. 

Počet fixací po návštěvě OZ Rozpoznatelnost cílové oblasti zájmu. 

Doba regresní cesty Vyšší hodnota indikuje vyšší kognitivní zátěž. 

Jiných 

Kouskování Znak expertství v dané oblasti.  

Průměr zornice Indikátor emočního vzrušení, mentální zátěž. 

Kvalitativní analýza 
videozáznamu gaze plotu 

Individuální, zejména vyhodnocování typů regresí. 

Tabulka 1 - systematizace indikátorů identifikovaných v literární rešerši. 
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3. Praktická část 

Cílem této části práce je na datech naměřených v dřívějším výzkumu Ivy 

Jakubské (2018) aplikovat některé námi identifikované indikátory a interpretovat 

jejich význam v kontextu těchto konkrétních dat. Jedná se o data získaná sledováním 

pohybů očí účastníků při řešení úloh tematicky zaměřených na 1. a 2. Newtonův 

pohybový zákon. Analýza bude vzhledem k malému vzorku (9 měření) 

kvalitativního charakteru a zaměří se na čtení zadání s porovnáním mezi účastníky, 

kteří úspěšně řešili všechny úlohy, a účastníky, kteří nevyřešili ani jednu úlohu 

správně, případně mezi učiteli se studenty učitelství a žáky. Pro naše potřeby tato 

dělení budeme interpretovat jako rozdělení mezi experty a začátečníky. Alternativně 

můžeme interpretovat rozdělení jako dělení na osoby s HPK (high previous 

knowledge) a s LPK (low previous knowledge). 

Ze všech úloh, které účastníci řešili (více viz podkapitola 3.1 Sběr dat), se 

zaměříme jen na úlohy týkající se rakety. Konkrétní znění zadání těchto úloh ve 

všech použitých variantách obsahuje Příloha 1. Gaze ploty jednotlivých účastníků 

sledovaných v našem výzkumu pro dané úlohy obsahuje Příloha 2. Charakteristiky 

účastníků obsahuje Tabulka 2 na straně 24. 

Při zpracování jsme brali v úvahu i fakt, že úlohy jsou na první pohled zadáním 

velice podobné se změnou jen několika klíčových údajů a položené otázky, jejich 

pořadí pro účastníka tedy může ovlivnit měření. 

Pro stručnost budeme nadále úloze zabývající se pohybem rakety před 

vypnutím motoru říkat „Raketa před“ a úloze zabývající se pohybem rakety po 

vypnutí motoru „Raketa po“. 

3.1. Sběr dat 

Původním záměrem práce bylo nasbírat data nová a vlastní. Bohužel vzhledem 

k pandemické situaci převládající po celou dobu vzniku této práce nebyl sběr dat ve 

školách možný, využíváme proto data získaná dříve za účelem výzkumu Ivy 

Jakubské (2018) využívajícího metody oční kamery a odborného fyzikálního textu, 

aby byla data co nejvíce podobná datům pro čtení učebnice fyziky. 
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Jak uvádí Jakubská (2018) ve své práci, sběr dat probíhal následujícím 

způsobem. 

Oční pohyby byly měřeny pro 45 zúčastněných, relevantní data byla získána ve 

33 případech. My využijeme data pouze 9 z nich – těch, kdo řešili všechny úlohy 

úspěšně (4 účastníci), a těch, kteří naopak řešili všechny úlohy neúspěšně (5 

účastníků). Z těchto 9 účastníků byli 4 žáci gymnázia se zájmem o přírodní vědy, 2 

žáci gymnázia, 2 studenti prvního ročníku učitelství fyziky a 1 středoškolský učitel 

fyziky. 

Každý účastník výzkumu řešil 4 úlohy s různými reprezentacemi nabízených 

odpovědí. Pro různé varianty se lišilo i zadání úloh, konkrétně v části obsahující 

otázku (vždy na konci zadání). Zadání úloh odpovídala zadáním FCI testu, což je 

didaktický test zaměřený na Newtonovy zákony nabízející vždy 5 možných 

odpovědí. Mezi řešením jednotlivých úloh měli účastníci příležitost nechat oči 

odpočinout, pohyby očí nebyly sledovány. 

Testování probíhalo podle autorky v klidné místnosti, tedy předpokládáme bez 

přítomnosti dalších žáků. Žáci sami přepínali mezi úlohami, byli instruováni, že se 

nedá vracet k předchozím úlohám a že čas na test není nijak omezen. Účastníkům 

bylo oznámeno, že po kalibraci kamery nemají hýbat do konce testu hlavou, následně 

proběhla kalibrace. 

Celková doba jednoho testování byla přibližně 15 minut. 

Přehled informací o účastnících, jejichž daty se zabýval náš výzkum, obsahuje 

Tabulka 2.  



24 

 

Číslo Pohlaví Status 
Počet správných 
odpovědí 

P11 žena student PŘV1 0 

P12 žena student PŘV 0 

P17 žena student PŘV 0 

P23 muž student PŘV 4 

P31 muž vyučující SŠ 4 

P35 žena student 0 

P39 žena student 0 

P47 žena učitelství  MF 4 

P54 žena učitelství  MF 4 

Tabulka 2 - informace o účastnících výzkumu, jejichž data budeme 

zpracovávat. Zdroj: I. Jakubská, 2008 

K získání dat byla použita kamera Tobii TX300, viz podkapitola 1.2. Základní 

pojmy a původní práce (I. Jakubská, 2018). 

3.2. Zpracování dat 

Jelikož se jednalo o data z cizího výzkumu, byla pro nás dostupá jen jako 

export do souboru typu MS Excel. Nebylo tedy možné hodnoty indikátorů zjistit 

prostým odečtením ze softwaru, bylo třeba je získat jinak. Ukázka původního 

datového souboru je na Obrázek 5. 

 

Obrázek 5 - ukázka dat před zpracováním. Zdroj: I. Jakubská, 2018 

Začali jsme postupným odstraňováním všech dat, která pro nás byla 

nepodstatná. Jednalo se v první řadě o 33 ze 41 sloupců. Ponechali jsme jen 

následující sloupce: MediaName určující ke které úloze se daný řádek vztahuje, 

 
1 Student PŘV značí studenty gymnázia se zájmem o přírodní vědy 
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RecordingTimestamp určující čas od začátku nahrávání do okamžiku zachyceného 

na daném řádku (v milisekundách), FixationIndex určující o kolikátou jde fixaci od 

začátku nahrávání, SaccadeIndex určující obdobně pořadí sakády, GazeEventType 

určující zda jde o fixaci či sakádu, GazeEventDuration určující dobu trvání dané 

fixace nebo sakády, FixationPointX (MCSpx) určující x-ovou souřadnici fixace a 

FixationPointY (MCSpx) určující y-ovou souřadnici fixace, přičemž počátek 

soustavy souřadnic je umístěn v levém horním rohu obrazovky. Mezi vyřazenými 

sloupci byly například sloupce obsahující pouze údaj o pohlaví účastníka, o tom, 

z jaké školy je, datum sběru dat, rozměry zkoumaného materiálu nebo jaké úlohy 

jsou dotyčnému zadány, přičemž poslední údaj známe a nepotřebuje tedy vlastních 

několik sloupců (každá otázka má pro každou variantu zadání vlastní sloupec, 

hodnoty ve sloupci jsou formátu 0/1) v tabulce, ze které chceme zjišťovat například 

průměrné délky fixací. 

Ve druhé řadě jsme vyřadili všechny řádky týkající se jiných úloh než „Raketa 

před“ a „Raketa po“, případně řádky nenáležející k žádné z úloh (pozn.: 

pravděpodobně záznamy pohybů očí z doby mezi řešením jednotlivých úloh). 

Každý řádek tabulky odpovídá záznamu polohy očí po 3,3 ms. To znamená, že 

fixace, která by trvala například 150 ms, je zaznamenána na 45 po sobě jdoucích 

řádcích, které se liší jen ve sloupci časové stopy záznamu (sloupec 

RecordingTimestamp). Rozhodli jsme se manuálně odstranit všechny řádky krom 

prvního a posledního řádku každé jedné události, tedy sakády nebo fixace. Dva řádky 

jsme zachovali proto, že tím byly kromě údaje o délce události zachovány i časy 

jejího počátku a konce, pro případ, že bychom se je rozhodli dále využít. 

Následně jsme z videozáznamů očních pohybů úloh „Raketa před“ a „Raketa 

po“ určili, kolik fixací pro danou úlohu odpovídá čtení zadání úlohy a zbytek fixací 

zaznamenávající již řešení úlohy jsme odstranili. 

Takto upraveného souboru jsme pořídili dvě kopie. V jedné jsme zachovali 

pouze záznamy týkající se „Rakety před“, ve druhém jen řádky týkající se úlohy 

„Raketa po“. Tento krok usnadnil sestavování vzorců, které jsme využili k určení 

konkrétních hodnot indikátorů, neboť vytvářet funkce obsahující jen konkrétní část 
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řádků z takto rozsáhlé tabulky by bylo složitější a nepřidávalo žádnou novou 

informaci. 

Ukázku datového souboru v tomto bodě obsahuje Obrázek 6. 

 

 

Obrázek 6 – ukázka dat po vymazání pro náš výzkum nepodstatných 

údajů 

Pro představu uvedeme počty řádků v jednotlivých krocích pro náhodně 

zvoleného účastníka, P23. 

Originální dokument obsahoval 62 215 řádků a 41 sloupců dat. Počet sloupců 

jsme redukovali na 8. Po redukci pouze na otázky „Raketa před“ a „Raketa po“, se 

zachováním pouze prvního a posledního řádku patřícího k fixaci nebo sakádě, po 

smazání fixací a sakád nezabývajících se čtením zadání, zbývalo 385 řádků. V 

samostatném finálním souboru pro úlohu „Raketa před“ bylo 193 řádků, pro „Raketu 

po“ 193 řádků (pozn.: součet je tedy 386 řádků, nesmíme však zapomenout, že každá 

nová tabulka má vlastní záhlaví). 

Poté jsme již mohli začít s určováním konkrétních hodnot indikátorů. 

Nejsnazším indikátorem byla průměrná doba trvání fixace. Pomocí funkce 

COUNTIF aplikované na sloupec GazeEventType pro podmínku, že buňka obsahuje 
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text „Fixation“, jsme zjistili dvojnásobek počtu fixací (neboť každá fixace byla 

zaznamenána na dvou řádcích). Funkcí SUMIF jsme následně sečetli 

GazeEventDuration pro všechny GazeEvent obsahující text „Fixation“ a výsledek 

vydělili dvojnásobkem počtu fixací (opět byla totiž každá fixace započtena dvakrát). 

Pro určení procenta fixací nadprůměrné délky jsme přidali do tabulky pomocný 

sloupec nazvaný „fix nad“. Pro tento sloupec jsme definovali vnořenou funkci 

KDYŽ. Ta v případě, že řádek náležel ke GazeEvent typu „Fixation“, porovnala 

hodnotu GazeEventDuration s již určenou průměrnou délkou trvání fixace a pro 

hodnoty vyšší než průměr vypsala do řádku slovo „nad“. Dále stačilo využít na 

pomocný sloupec funkci COUNTIF pro řádky obsahující slovo „nad“ a hodnotu dělit 

dvěma (opět z důvodů zdvojených záznamů fixací), tak získat počet fixací 

nadprůměrné délky a určit, jaké tvoří procento z již známého celkového počtu fixací. 

Ukázku dat v tomto bodě obsahuje Obrázek 7. 

 

Obrázek 7 - ukázka dat po určení indikátorů týkajících se fixací 

Určování procenta regresí z celkového počtu sakád bylo o něco 

komplikovanější. Data neobsahují sama o sobě explicitně uvedenou informaci o 

délce nebo směru sakády, pouze o době jejího trvání. Postupovali jsme tedy 

následujícím způsobem. 

Přidali jsme první pomocný sloupec. V něm jsme definovali funkci KDYŽ, 

která pro každou buňku zkontrolovala hodnotu ve stejném řádku ve sloupci 

FixationPointX (MCSpx). Pokud zde byla uvedena x-ová souřadnice, byla její 

hodnota zkopírována do buňky pomocného sloupce. Pokud byla zkoumaná buňka 

prázdná, buňka v pomocném sloupci zkopírovala hodnotu v buňce nad sebou. Jak 

data vypadala, ukazuje Obrázek 8. 
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Obrázek 8 - ukázka dat po zavedení prvního pomocného sloupce pro 

identifikaci regresí 

Následně jsme vložili druhý pomocný sloupec, který obsahoval rozdíly hodnot 

ze dvou po sobě jdoucích buněk prvního pomocného sloupce. Tím jsme v tomto 

sloupci získali délky sakád v pixelech, některé s kladnou hodnotou a některé se 

zápornou. Hodnotu první buňky sloupce jsme přepsali na 0. Data v tomto bodě 

ukazuje Obrázek 9. 

 

Obrázek 9 - ukázka dat po zavedení druhého pomocného sloupce pro 

identifikaci regresí 

Kladná hodnota ve druhém pomocném sloupci odpovídá tomu, že došlo 

k sakádě dopředné – x-ová souřadnice fixace na konci sakády je vyšší, než x-ová 

souřadnice fixace na jejím začátku. Naopak záporné hodnoty ve druhém pomocném 

sloupci značí regresi. Pro vyšší přehlednost a snazší odhalení případných chyb jsme 

zavedli třetí pomocný sloupec, který pomocí vnořené funkce KDYŽ vypisoval, jestli 

je na daném řádku ve druhém pomocném sloupci zanesena dopředná sakáda nebo 
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regrese. Dále už jsme jen pomocí funkce COUNTIF určili počet dopředných sakád, 

počet regresí a jejich součtem celkový počet sakád. Z těchto údajů jsme určili 

procento regresí. Výsledný soubor ukazuje Obrázek 10. 

 

Obrázek 10 - ukázka výsledného souboru dat tohoto výzkumu 

3.3. Vybrané indikátory 

Výběr indikátorů byl omezen několika klíčovými faktory. 

Prvním faktorem byla použitá data. Jelikož se jednalo o data vypůjčená, nikoliv 

naše vlastní, neměli jsme například možnost určování oblastí zájmu. Mohli bychom 

se pokoušet oblasti zájmu aproximovat z již naměřených dat o poloze fixací, nicméně 

to by byla práce rozsahem značně překračující diplomovou práci. Z map pozornosti 

námi zkoumaných účastníků nám byla k dispozici pouze jedna, pro účastníka P11 a 

úlohu „Raketa před“. 

Druhým významným faktorem byla již zmíněná neexistence norem pro čtení 

sledované oční kamerou pro český jazyk. Bavíme-li se například o „fixacích 

nadprůměrné délky“, běžně bude mít autor na mysli „fixace delší než je průměrná 

délka pro čtení textu v daném jazyce“. My jsme nuceni průměrné délky fixací 

porovnávat jen mezi účastníky navzájem a pro jednoho účastníka mezi oběma 

zkoumanými úlohami. 
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3.3.1. Seznam sledovaných indikátorů 

Seznam indikátorů, které jsme se rozhodli využít jako relevantní pro kontext 

čtení zadání fyzikálních úloh a zároveň pro nás měřitelné, včetně interpretace těchto 

indikátorů a zdroj, ze kterého byly převzaty, obsahuje Tabulka 3. 

Indikátor Zvolená interpretace Zdroj interpretace 

Průměrná doba trvání 
fixací 

Náročnost textu, znak expertství 
S. Bax, 2013; A. Gegenfurtner, 
E. Lehtinen, R. Säljö, 2011 

Procento fixací 
nadprůměrné délky 

Kognitivní náročnost textu vlastní 

Procento regresí >10-20 
% 

Náročnost textu, nižší procento u 
silných čtenářů. 

J. Jošt, 2009; G. van Silfhout, 
2014 

Převládající typ regresí 
Funkční pro HPK/silné čtenáře, 
nefunkční pro LPK/slabé čtenáře 

J. Jošt, 2009; M. Kekule, I. 
Spanova, J. Viiri, 2019 

Tabulka 3 - seznam indikátorů zvolených pro praktickou aplikaci na data, 

jejich významů a zdrojů, odkud byla interpretace převzata. 

Procento fixací nadprůměrné délky zde slouží jako navrhovaná náhrada za 

průměrnou dobu trvání fixací vyšší než norma, vzhledem k neexistenci normy pro 

český jazyk (viz výše). Méně, ale o to delších, fixací, tedy nižší procento fixací 

nadprůměrné délky, po přihlédnutí k literární rešerši v kapitole 2 interpretujeme tak, 

že text obsahuje kognitivně náročná místa, která způsobí extrémně dlouhé fixace 

v porovnání s plynulým čtením textu daným účastníkem. 

Vzhledem k omezeným možnostem zpracování dat jsme neurčovali číselné 

indikátory vztahující se k oblastem zájmu. Dále jsme ze seznamu vyřadili indikátor 

celkové doby čtení, jelikož různí účastníci měli k dispozici různě dlouhá zadání (viz 

podkapitola 3.1. Sběr dat). 

Převládající typ regresí byl určován individuálním posouzením videozáznamů 

očních pohybů účastníků výzkumu. 

3.3.2. Aplikace indikátorů na data 

Následují přehledy informací získaných aplikací výše zmíněných indikátorů na 

konkrétní data účastníků výzkumu. Na každého účastníka připadá jedna podsekce. 

Nejprve uvádíme v tabulce přehled konkrétních hodnot indikátorů z Chyba! N

enalezen zdroj odkazů., následuje zmínka o řazení úloh pro daného účastníka a 
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návrh interpretace naměřených hodnot bez přihlédnutí k datům ostatních účastníků. 

Poté je zařazena kvalitativní interpretace videozáznamu účastníka a nakonec 

srovnání výsledků kvalitativní analýzy s naměřenými daty. 

3.3.2.1. P11 

Indikátory naměřené pro účastníka s označením P11 obsahuje Tabulka 4. Jde o 

neúspěšného řešitele. 

Indikátor Raketa před Raketa po Poznámky 

Průměrná doba trvání fixací 163,79 ms 175,10 ms   

Procento fixací nadprůměrné délky 45,84 % 39,13 %   

Procento regresí 42,86 % 41,67 %   

Převládající typ regresí nefunkční nefunkční  
(chaotický 
záznam) 

Tabulka 4 - hodnoty indikátorů pro účastníka P11 

Jak uvádí v poznámce Tabulka 4, videozáznam očních pohybů účastníka P11 

byl nadstandardně chaotický. Určený převládající typ regresí reflektuje spíše tuto 

skutečnost, nebylo možné zcela přesně sledovat jednotlivé regrese a posuzovat jejich 

přesnost. 

Vyšší průměrnou dobu trvání fixací, nižší procento fixací nadprůměrné doby 

trvání a podobně vysoké procento regresí můžeme připisovat skutečnosti, že úloha 

„Raketa po“ byla pro P11 zařazena dříve než „Raketa před“. Alternativně by tyto 

mohli indikovat vyšší kognitivní náročnost úlohy „Raketa po“ pro daného účastníka. 

Podle převládajícího nefunkčního typu regresí se jedná o slabšího čtenáře nebo 

LPK osobu. 

Kvalitativním vyhodnocením videa jsme zjistili, že čtení probíhalo velice 

chaoticky. To vidíme i z gaze plotu účastníka, viz Příloha 2. Fixace jsou, jak se zdá, 

výrazně nad čteným řádkem, jindy naopak pod ním. Pro čtení je přitom typické, že 

fixace jsou umístěny relativně konzistentně nad nebo pod textem. Orientaci 

v záznamu komplikuje i fakt, že kvůli vysokému umístění fixací nejsou na videu 

fixace v oblasti druhé poloviny prvního řádku – jsou výše, než je kamera schopná 

zabrat. 
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3.3.2.2. P12 

Indikátory naměřené pro účastníka s označením P12 obsahuje  Tabulka 5. Jde o 

neúspěšného řešitele. 

Indikátor Raketa před Raketa po Poznámky 

Průměrná doba trvání fixací 206,19 ms 215,83 ms   

Procento fixací nadprůměrné délky 37,50 % 41,33 %   

Procento regresí 42,86 % 35,17 %   

Převládající typ regresí nefunkční nefunkční   

Tabulka 5 - hodnoty indikátorů pro účastníka P12 

Úloha „Raketa před“ byla pro účastníka P12 zařazena dříve než „Raketa po“. 

Vyšší průměrná doba trvání fixací a vyšší procento regresí tedy v tomto případě 

ukazují na vyšší kognitivní náročnost úlohy. 

Podle převládajícího nefunkčního typu regresí se jedná o slabšího čtenáře nebo 

LPK osobu. 

Při kvalitativním vyhodnocení záznamu P12 pro úlohu „Raketa před“ jsme 

zjistili, že než začal účastník číst zadání, fixoval ilustrační obrázek rakety. Následně 

přešel k plynulému čtení zadání s častými regresemi v rámci slova, což značí, že 

počítal s tím, že bude následovat řešení úlohy a rovnou identifikoval klíčové pojmy. 

Zadání takto jednou přečetl a přesunul se k nabízeným odpovědím. Pro úlohu 

„Raketa po“ byl začátek záznamu komplikovanější. Účastník začal číst, poté třikrát 

fixoval nabízené odpovědi, jednou fixoval ilustraci rakety a následně se vrátil ke 

čtení zadání tam, kde čtení přerušil. Následovalo plynulé čtení textu s častými 

regresemi v rámci slova a přeskočením první poloviny druhého řádku. To odpovídá 

tomu, že účastník věděl z předchozí úlohy, jaké informace v této oblasti může 

očekávat, a že je může přeskočit. Při čtení otázky jsme pozorovali několik 

vertikálních sakád a mnohokrát opakované čtení tohoto řádku. To naznačuje, že 

účastník nad zadáním přemýšlel a je možné, že ho i srovnával se zadáním „Rakety 

před“. 
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3.3.2.3. P17 

Indikátory naměřené pro účastníka s označením P17 obsahuje  Tabulka 6. Jde o 

neúspěšného řešitele. 

Indikátor Raketa před Raketa po Poznámky 

Průměrná doba trvání fixací 241,86 ms 203,28 ms   

Procento fixací nadprůměrné délky 35,09 % 43,42 %   

Procento regresí 32,74 % 27,03 %   

Převládající typ regresí nefunkční nefunkční 
obojí na 
hraně 

Tabulka 6 - hodnoty indikátorů pro účastníka P17 

Úloha „Raketa před“ byla pro P17 zařazena před „Raketou po“. Jelikož pro 

„Raketu před“ pozorujeme vyšší průměrnou dobu trvání fixací a nižší procento fixací 

nadprůměrné doby trvání a vyšší procento regresí, můžeme se domnívat, že buď byla 

úloha „Raketa před“ pro účastníka P17 kognitivně náročnější, nebo jsou vyšší 

hodnoty indikátorů způsobeny tím, že zadání „Rakety před“ viděl jako první a zadání 

„Rakety po“ už pro něj tedy bylo známé a snáze se v něm orientoval, nemusel jeho 

čtení věnovat tolik pozornosti 

Podle převládajícího nefunkčního typu regresí se jedná o slabšího čtenáře nebo 

LPK osobu. 

V kvalitativní analýze videa „Rakety před“ se ukázalo následující. Účastník 

přečetl první větu zadání, následně fixoval jednou druhý a jednou třetí řádek a vrátil 

se na začátek první věty. Mohlo se jednat o vertikální sakády značící zamyšlení se 

nad právě přečtenou větou. Následně účastník přečetl druhou větu, vrátil se na její 

začátek, přečetl ji znovu a pokračoval plynule ke třetí větě. Poté se znovu vrátil ke 

čtení druhé a třetí věty, než přečetl otázku. Od otázky se vrátil k začátku druhé věty, 

přečetl druhou a třetí větu a až poté se přesunul k nabízeným možnostem odpovědi. 

Toto naznačuje, že účastník identifikoval druhou a třetí větu jako důležité pro řešení 

úlohy, nebo měl problém v paměti udržet jejich obsah. Při čtení „Rakety po“ přečetl 

účastník P17 první větu, poté fixoval první nabízenou odpověď a vrátil se na začátek 

čtení. Mohlo se jednat o vertikální sakádu způsobenou zamyšlením. Znovu plynule 

přečetl první větu a přesunul se k druhé a třetí větě, které četl bez regresí. Následně 

jednou fixoval ilustraci rakety, jednou přibližnou oblast otázky „po okamžiku 𝑡8“ a 
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několikrát krátce nabízené odpovědi. Nezdá se však, že by si je prohlížel do detailu. 

Následně znovu četl třetí větu a otázku, poté opět druhou větu, třetí větu a otázku. 

Poté už začal prohlížet nabízené odpovědi. 

Zdá se tedy, že úlohu „Raketa po“ skutečně řešil už za přemýšlení nad 

následující otázkou a odpovědí, jelikož fixoval nabízené odpovědi dříve než 

položenou otázku. To podporuje teorii, že čtení zadání nevěnoval stejné množství 

pozornosti jako čtení zadání „Rakety před“. 

3.3.2.4. P23 

Indikátory naměřené pro účastníka s označením P23 obsahuje  Tabulka 7. Jde o 

úspěšného řešitele. 

Indikátor Raketa před Raketa po Poznámky 

Průměrná doba trvání fixací 224,47 ms 225,36 ms   

Procento fixací nadprůměrné délky 46,81 % 37,78 %   

Procento regresí 23,40 % 27,27 %   

Převládající typ regresí nefunkční? ??? 
regrese ve 

slově 

Tabulka 7 - hodnoty indikátorů pro účastníka P23 

Úloha „Raketa po“ byla pro účastníka předřazena úloze „Raketa před“. To 

může v tomto případě vysvětlit podobnou průměrnou dobu trvání fixací, ale nižší 

procento nadprůměrně dlouho trvajících fixací – pro čtení prvního zadání potřebovat 

účastník více zapojit kognitivní funkce než pro druhé, obdobné zadání. 

Procento regresí je v případě zadání „Rakety před“ jen mírně zvýšené oproti 

běžnému čtení textu. Z toho můžeme usuzovat, že tato úloha nebyla pro řešitele 

výrazně kognitivně náročná. 

Převládající typ regresí nelze v případě „Rakety pro“ určit, neboť regrese zde 

probíhaly výhradně v rámci slova. V případě „Rakety před“ není jisté, jestli jediná 

zdánlivě nefunkční regrese nebyla pouze několik funkčních regresí za sebou. Na 

základě tohoto indikátoru nemůžeme tedy dobře posoudit úroveň předchozích 

znalostí účastníka P23. 
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Podle kvalitativního vyhodnocení videa začal účastník čtením první věty 

„Rakety po“ s několika regresemi v rámci slov. Následně plynule přečetl druhou a 

třetí větu, provedl regresi v rámci slova na konci třetí věty. Fixoval ilustraci rakety a 

navázal čtením otázky. Poté už přešel ke čtení nabízených odpovědí. Pro „Raketu 

před“ plynule přečetl první tři věty. Následně jednou fixoval začátek čtvrté věty, ale 

vrátil se krátce ke třetí větě a začátku druhé věty, znovu ke třetí větě a teprve potom 

přečetl čtvrtou větu. Dvakrát fixoval nabízené odpovědi, plynule přečetl otázku a 

začal si prohlížet možné odpovědi. Jelikož v obou případech docházelo 

k opakovanému čtení pasáží textu jen minimálně, můžeme skutečně usuzovat, že pro 

P23 nebyly úlohy kognitivně náročné. Zároveň připomeňme, že úlohy řešil úspěšně, 

tedy se nejednalo jen o nezájem nebo nedbalost. 

3.3.2.5. P31 

Indikátory naměřené pro účastníka s označením P31 obsahuje  Tabulka 8. Jde o 

úspěšného řešitele. 

Indikátor Raketa před Raketa po Poznámky 

Průměrná doba trvání fixací 276,07 ms 257,50 ms   

Procento fixací nadprůměrné délky 44,44 % 37,50 %   

Procento regresí 30,34 % 35,44 %   

Převládající typ regresí nefunkční? ??? 
regrese ve 

slově 

Tabulka 8 - hodnoty indikátorů pro účastníka P31 

Úloha „Raketa po“ pro účastníka předcházela úlohu „Raketa před“. Vyšší 

průměrná doba trvání fixací, ale nižší procento nadprůměrně dlouhých fixací i regresí 

zde nedávají jasně najevo, která úloha mohla být pro účastníka náročnější. 

Procento regresí je vyšší pro „Raketu po“, což může naznačovat, že při čtení 

obdobného zadání „Rakety před“ už P31 věděl, které údaje jsou podstatné, a nemusel 

se k nim tedy vracet tak často nebo pomocí tolika regresí. 

U posuzování typu regresí jsme narazili na identický problém jako pro P23, 

tedy že v úloze „Raketa po“ probíhaly regrese výhradně v rámci slova, v případě 

„Rakety před“ došlo k jedné či dvěma nefunkčním regresím, které mohly být řetězem 

funkčních regresí. 
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Podle kvalitativního vyhodnocení videa „Rakety po“ zahájil účastník přečtením 

první věty zadání s regresemi v rámci slov. Poté přečetl druhou větu zadání, fixoval 

začátek třetí věty a z něj fixoval ilustraci rakety, než se vrátil na začátek třetí věty, 

fixoval nejprve druhou, potom první polovinu první věty a až potom přečetl třetí větu 

zadání. Znovu fixoval ilustraci rakety, poté konec třetí věty. Znovu dočetl zadání od 

konce druhé věty, poté fixoval začátek druhé věty a střed otázky. Následně dlouze 

fixoval střed třetí věty zadání, třetí větu znovu přečetl, fixoval ilustraci a následně 

přečetl otázku. Potom už se zaměřil na první nabízenou odpověď. Pro úlohu „Raketa 

před“ přečetl první větu, poté fixoval ilustraci rakety. Navázal fixováním začátku 

druhé věty, ale znovu začal číst už od konce první věty. Přečetl druhou a třetí větu 

zadání, třetí větu podruhé s výrazně dlouhými fixacemi. Znovu fixoval ilustraci a 

poté fixoval konec otázky. Přečetl otázku, uprostřed došlo k další fixaci na ilustraci. 

Poté se vrátil k opakovanému čtení třetí věty. Dále už se věnoval nabízeným 

odpovědím. 

Můžeme vyslovit hypotézu, že tohoto účastníka podle záznamu rozptylovala 

ilustrace rakety nenesoucí žádnou informaci pro řešení úlohy od čtení zadání. 

3.3.2.6. P35 

Indikátory naměřené pro účastníka s označením P35 obsahuje  Tabulka 9. Jde o 

neúspěšného řešitele. 

Indikátor Raketa před Raketa po Poznámky 

Průměrná doba trvání fixací 210,69 ms 166,29 ms   

Procento fixací nadprůměrné délky 38,24 % 42,22 %   

Procento regresí 28,36 % 33,71 %   

Převládající typ regresí nefunkční nefunkční 
chaotický 
záznam 

Tabulka 9 - hodnoty indikátorů pro účastníka P35 

Úloha „Raketa před“ předcházela pro P35 „Raketu po“. Delší průměrnou dobu 

trvání fixací a nižší procento fixací nadprůměrné doby trvání tedy můžeme přičíst 

pozornějšímu čtení prvního zadání a pouhému vyhledávání potřebných informací „na 

přeskáčku“ u druhého zadání. Teorii je třeba ověřit individuální analýzou záznamu. 
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Stejně jako pro P11 byl záznam čtení obecně velmi chaotický, nefunkční 

regrese jsou tedy spíše předpokládány a odhadovány, než skutečně pozorovány 

včetně přesných bodů začátku a konce. 

Oproti předcházejícím účastníkům, P35 podle kvalitativního vyhodnocení 

videa zahájil čtení „Rakety před“ přečtením otázky. Následně přečetl konec první 

věty a první poloviny druhé věty. Opakovaně fixoval ve druhé větě údaj „v čase 𝑡8“, 

následně se v rámci několika regresí rychle a chaoticky přesunul ke konci druhé věty, 

jejíž střed zcela přeskočil, a hned na začátek první věty. Odtud navázal plynulým 

čtením první věty a první poloviny druhé věty. Jednu fixoval ilustraci rakety a znovu 

několikrát opakovaně četl první polovinu druhé věty. Znovu přečetl otázku a až poté 

se poprvé věnoval čtení třetí věty. Naposledy se věnoval konci otázky a poté už 

přešel k nabízeným odpovědím. Pro „Raketu po“ opět nejprve přečetl první zhruba 

dvě třetiny otázky, než přešel ke čtení druhé věty zadání. Zde je několik fixací, u 

kterých je sporné, zda patří ke čtení textu nebo sledování ilustrace rakety. P35 dále 

fixuje začátek otázky, jednou začátek první věty a znovu čte otázku. Potom už se 

přesunul ke sledování nabízených odpovědí. 

Zde se zdá, že teorie pozornějšího čtení první úlohy a rychlého vyhledávání ve 

druhé úloze není správná. Záznamy spíše vypadají, že v obou případech P35 

chaoticky přeskakoval z jednoho na druhé, ani jednou si nepřečetl celé zadání a dost 

možná nevěděl, kudy do řešení. Tomu by odpovídal i fakt, že účastník neřešil ani 

jednu úlohu správně. 

3.3.2.7. P39 

Indikátory naměřené pro účastníka s označením P39 obsahuje Tabulka 10. Jde 

o neúspěšného řešitele. 

Indikátor Raketa před Raketa po Poznámky 

Průměrná doba trvání fixací 208,06 ms 195,63 ms   

Procento fixací nadprůměrné délky 45,59 % 43,33 %   

Procento regresí 32,84 % 28,81 %   

Převládající typ regresí nefunkční ??? 
regrese ve 

slově 

Tabulka 10 - hodnoty indikátorů pro účastníka P39 
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Úloha „Raketa před“ předcházela pro P39 úloze „Raketa po“. Delší průměrná 

doba trvání fixací, srovnatelné procento fixací nadprůměrné délky a vyšší procento 

regresí by opět mohly být vykládány jako pozornější čtení prvního zadání. 

Převládající typ regresí opět nebylo pro „Raketu po“ možné určit, jelikož 

docházelo pouze k regresím v rámci slova, pro „Raketu před“ došlo k jedné 

nefunkční regresi. 

Kvalitativním vyhodnocením videa jsme zjistili, že účastník zahájil čtení 

„Rakety před“ plynulým přečtením první věty. Fixoval začátek druhé věty, potom 

jednou fixoval ilustraci rakety, a následně přečetl druhou a třetí větu. Poté fixoval 

začátek druhé věty a následně přečetl otázku. Opakovaně četl druhou polovinu 

otázky a přesunul se ke čtení nabízených odpovědí. Pro „Raketu po“ plynule přečetl 

všechny tři věty zadání s regresemi pouze v rámci slov. Poté přečetl otázku, znovu 

přečetl druhou polovinu otázky a rovnou přešel k nabízeným odpovědím. 

Obě zadání přečetl P39 v porovnání s ostatními účastníky plynule a 

rovnoměrně rychle, ve druhém zadání docházelo sice zdánlivě častěji k regresím, ale 

jen v rámci slova a již ne v rámci vět. Můžeme se tedy domnívat, že obě zadání četl 

pozorně, ale u druhého zadání už při prvním čtení identifikoval klíčové části zadání a 

věnoval jim zvýšenou pozornost. Přesto účastník neřešil ani jednu úlohu správně. 

3.3.2.8. P47 

Indikátory naměřené pro účastníka s označením P47 obsahuje  Tabulka 11. Jde 

o úspěšného řešitele. 

Indikátor Raketa před Raketa po Poznámky 

Průměrná doba trvání fixací 223,09 ms 187,27 ms   

Procento fixací nadprůměrné délky 27,66 % 39,53 %   

Procento regresí 46,24 % 41,18 %   

Převládající typ regresí nefunkční nefunkční   

Tabulka 11 - hodnoty indikátorů pro účastníka P47 
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Pro P47 předcházelo zadání úlohy „Raketa před“ úloze „Raketa po“. Delší 

průměrnou dobu trvání fixací, nižší procento fixací nadprůměrné doby trvání a vyšší 

procento regresí tedy můžeme opět připisovat pozornějšímu čtení prvního zadání. 

Podle převládajícího nefunkčního typu regresí se jedná o slabšího čtenáře nebo 

LPK osobu. 

Při kvalitativním vyhodnocení videa jsme zjistili, že účastník zahájil čtení 

„Rakety před“ plynulým čtením první věty. Poté přečetl dvakrát po sobě první 

polovinu druhé věty, dočetl druhou větu a dvakrát přečetl třetí větu. Poté jednou 

fixoval ilustraci rakety, jednou třetí větu zadání a dvakrát jednu z nabízených 

odpovědí, než přečetl první polovinu otázky. Znovu fixoval ilustraci rakety a poté 

začátek první věty zadání. První větu přečetl znovu celou, znovu dvakrát po sobě 

přečetl první polovinu druhé věty. Z druhé poloviny druhé věty fixoval pouze konec, 

slova „ve směru pohybu“, a znovu přečetl třetí větu. Přečetl celou otázku s několika 

krátkými regresemi. Fixoval konec druhé věty, potom již začal prohlížet první 

nabízenou odpověď. Pro „Raketu po“ plynule přečetl celé zadání včetně otázky, 

v rámci které provedl několik regresí v rámci věty. Hned potom už fixoval první 

nabízenou odpověď. 

Čtení zadání druhé úlohy se ze záznamu zdá být plynulejší a zběžnější, zde se 

tedy zdá, že teorie pozornějšího čtení první úlohy je blízká realitě. 

3.3.2.9. P54 

Indikátory naměřené pro účastníka s označením P54 obsahuje Tabulka 12. Jde 

o úspěšného řešitele. 

Indikátor Raketa před Raketa po Poznámky 

Průměrná doba trvání fixací 226,21 ms 231,35 ms   

Procento fixací nadprůměrné délky 38,03 % 34,68 %   

Procento regresí 24,64 % 26,83 %   

Převládající typ regresí nefunkční? funkční 
regrese ve 

slově 

Tabulka 12 - hodnoty indikátorů pro účastníka P54 
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Pro P54 předcházelo zadání úlohy „Raketa po“ zadání úlohy „Raketa před“. 

Tím se nám opět na základě vyšší průměrné doby trvání fixací, nižšího počtu fixací 

nadprůměrné délky i vyššího procenta regresí nabízí teorie, že prvnímu čtení zadání 

věnoval účastník více pozornosti. 

Typ regresí pro „Raketu před“ je založen na jediné regresi delší než v rámci 

slova, pro „Raketu po“ jsme sledovali několik funkčních regresí. Z toho bychom 

usuzovali, že P54 je spíše silnější čtenář nebo osoba s HPK. 

Kvalitativní analýzou videozáznamu jsme zjistili, že účastník zahájil pro úlohu 

„Raketa po“ čtením první věty zadání, přičemž na začátku věty došlo k regresi 

v rámci slova a poslední fixace ve větě byla viditelně výrazně delší, než ostatní 

fixace. Následovalo čtení druhé věty, opět s regresemi v rámci slova. Dále účastník 

přečetl třetí větu a fixoval ilustraci rakety. Znovu přečetl první polovinu druhé věty, 

ale místo aby větu dočetl, přeskočil ke čtení otázky. Po dočtení otázky znovu přečetl 

všechny tři věty zadání s častými, někdy i hned po sobě opakovanými, regresemi 

v rámci slov. Znovu fixoval ilustraci rakety a vrátil se ke čtení druhé věty. Nakonec 

znovu přečetl druhou polovinu otázky a začal se věnovat nabízeným odpovědím. Pro 

„Raketu před“ znovu zahájil plynulým přečtením celého zadání s několika regresemi 

v rámci slova. Poté přečetl otázku a rovnou se začal věnovat nabízeným odpovědím. 

Potvrzuje se tedy naše teorie, že čtení prvního zadání věnoval účastník více 

pozornosti, kdežto u druhé otázky jen přečetl zadání a otázku a začal se věnovat 

řešení úlohy. 

3.4. Srovnání 

Připomeňme, že P11, P12, P17, P35 a P39 neřešili ani jednu úlohu správně, 

zatímco P23, P31, P47 a P54 řešili všechny úlohy správně. 

Předchozí výzkumy ukazují, že existují rozdíly v metrikách sledovaných oční 

kamerou mezi úspěšnými a neúspěšnými řešiteli. Je však třeba zdůraznit, že tyto 

výzkumy zpravidla využívají data z celého řešení úlohy, náš výzkum však jen ze 

čtení zadání. Na námi sledovaných datech je hodnota průměrné doby trvání fixací 
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úspěšně řešících pro obě úlohy delší než pro neúspěšně řešící účastníky, viz Tabulka 

13. 

Průměr pro: Raketa před [ms] Raketa po [ms] Celkem [ms] 

Úspěšné 237,46 225,37 231,42 

Neúspěšné 206,12 191,23 198,67 

Tabulka 13 - srovnání průměrných dob trvání fixací pro úspěšné a neúspěšné 

řešitele testovaných otázek 

Pro procento fixací nadprůměrné délky naopak vidíme, že je nižší pro obě 

úlohy pro úspěšné řešitele, viz Tabulka 14. 

Průměr pro: Raketa před [%] Raketa po [%] Celkem [%] 

Úspěšné 39,24 37,37 38,30 

Neúspěšné 40,45 41,89 41,17 

Tabulka 14 - srovnání procent fixací trvajících nadprůměrně dlouhou dobu pro 

úspěšné a neúspěšné řešitele testovaných otázek 

Pokud bychom dělili účastníky na učitele či studenty učitelství a žáky, nové 

průměrné hodnoty délky fixací a procenta nadprůměrných fixací nám ukazují 

Tabulka 15 a Tabulka 16. Vidíme, že průměrná délka trvání fixací je delší pro učitele 

se studenty než pro žáky, procento fixací nadprůměrné délky je naopak pro žáky 

vyšší než pro učitele a studenty. 

Průměr pro: Raketa před [ms] Raketa po [ms] Celkem [ms] 

Učitele 241,79 225,37 233,58 

Žáky 209,18 196,92 203,05 

Tabulka 15 - srovnání průměrných dob trvání fixací pro učitele a studenty v 

porovnání se žáky 

Průměr pro: Raketa před [%] Raketa po [%] Celkem [%] 

Učitele 36,71 37,24 36,97 

Žáky 41,51 41,20 41,36 

Tabulka 16 - srovnání procent fixací trvajících nadprůměrně dlouhou dobu pro 

učitele a studenty v porovnání se žáky 

Srovnání procenta regresí z celkového počtu sakád pro dělení na úspěšné a 

neúspěšné řešitele uvádí Tabulka 17. Úspěšní řešitelé vykazují všeobecně nižší 

procento regresí. 

Průměr pro: Raketa před [%] Raketa po [%] Celkem [%] 

Úspěšné 31,16 32,68 31,92 

Neúspěšné 35,93 33,28 34,61 

Tabulka 17 - procento regresí pro úspěšné a neúspěšné řešitele úloh 
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Pro alternativní rozdělení mezi učitele se studenty a žáky údaje uvádí Tabulka 

18. Pro „Raketu před“ je hodnota nepatrně nižší pro učitele se studenty, pro „Raketu 

po“ pro žáky a celkově pro žáky. 

Průměr pro: Raketa před [%] Raketa po [%] Celkem [%] 

Učitele 33,74 34,48 34,11 

Žáky 33,84 32,28 33,06 

Tabulka 18 - procento regresí pro dělení na učitele se studenty a žáky 

Jednoznačně funkční regrese jsme nepozorovali u nikoho, ani u úspěšných 

řešitelů. S určením typu regresí byli vzhledem k rozsahu textu a tedy celkovému 

počtu regresí problémy. 

3.5. Mapy pozornosti 

Jak jsme zmínili již dříve (viz kapitola 3. Praktická část), data jsme bohužel 

neměřili my a tedy jsme byli poněkud limitováni i v jejich zpracování. K dispozici 

tak máme mapy pozornosti pouze pro čtení zadání i následné řešení úloh najednou. 

Mapy pozornosti tak uvádíme spíš v rámci úvahy nad jejich možným využitím v 

praxi. 

Na Obrázek 11 je pro základní představu mapa pozornosti pro účastníka P11 

pro jednu z námi sledovaných úloh „Raketa před“. Je patrné, že účastník se dlouho 

nebo často věnoval některým konkrétním slovům, konkrétně „silou“, „V čase 𝑡8“, „- 

𝑡8“, „velikost rychlosti“. O něco více než pro zběžné přečtení se potom věnoval 

slovům „čase 𝑡8 je raketa“. Na základě takového zjištění může být zajímavé určit tato 

slova za oblasti zájmu pro budoucí měření. Alternativně lze již na základě samotných 

map pozornosti vyhodnocovat, zda má žák problém najít v zadání klíčové informace, 

nebo nastává problém až při jejich zpracování. 
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Obrázek 11 - mapa pozornosti P11 pro úlohu "Raketa po". Zdroj: I. Jakubská, 

2018 

Jeden z výzkumů zmíněných v kapitole 2. Literární rešerše (M. Kekule, I. 

Spanova, J. Viiri, 2019) a pracující s podobným datovým souborem jako my 

například identifikoval, že dvě neúspěšné řešitelky často a po dlouhou dobu fixovaly 

klíčové pojmy. Taková informace může být vysoce hodnotná například pro vyučující 

při zkoumání záznamů pohybů očí z testů či z pročítání učebních materiálů žáky, kdy 

může pomoci identifikovat konkrétní individuální problém žáka. 

Konkrétně můžeme z videozáznamu P39 usuzovat, že na mapě pozornosti pro 

„Raketu po“ by byla červeně nebo žlutě vyznačena slova „nepůsobí“, „vnější síly“, 

„čase 𝑡0“, „čase 𝑡8“, „rychlosti“ a „rakety na čase po okamžiku 𝑡8“. Znamená to, že 

identifikoval bez problému klíčové informace v zadání, ale odpověděl přesto špatně. 

Problém tedy pravděpodobně nebyl v tom, že se zadání je nejasné nebo že účastník 

neví, na čem odpověď závisí. Problémem je zde pravděpodobně miskoncepce 

ohledně 2. Newtonova zákona. 

3.6. Shrnutí 

Naše data ukazují delší průměrné doby trvání fixací pro učitele či studenty 

oproti žákům i pro úspěšné řešitele oproti neúspěšným. Jelikož zkoumáme čtení 

zadání úloh, navíc velice krátkého rozsahu, můžeme celý sledovaný text považovat 

za oblast relevantní pro řešení úlohy. Delší průměrná doba trvání fixací tak značí 

expertství, případně je znakem HPK osoby, což odpovídá očekávání. 

Co se procenta fixací trvajících nadprůměrně dlouhou dobu týče, pokud 

bychom dělili účastníky výzkumu na úspěšné a neúspěšné řešitele, text byl vzhledem 
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k nižší hodnotě indikátoru kognitivně náročnější pro úspěšné řešitele. Výsledek může 

být zkreslený malým vzorkem, nebo může poukazovat na to, že úspěšní řešitelé 

zapojovali kognitivní funkce více než neúspěšní řešitelé a proto odpověděli správně. 

Pokud bychom dělili účastníky na učitele či studenty učitelství a žáky, nižší hodnoty 

indikátoru pro učitele opět ukazují, že text byl kognitivně náročnější pro učitele a 

studenty než pro žáky. 

Nižší průměrné procento regresí pro úspěšné řešitele oproti neúspěšným 

odpovídá teorii, že vyšší hodnota odpovídá vyšší kognitivní náročnosti a úloha má 

vyšší kognitivní náročnost pro ty, kdo ji nedokázali správně řešit. Při dělení mezi 

učitele se studenty a žáky však celková průměrná hodnota zastoupení regresí nabývá 

vyšší hodnoty pro učitele a studenty. Můžeme tedy vyslovit hypotézu, že dělení na 

experty, případně HPK osoby, a začátečníky, případně LPK osoby, lépe odpovídá 

dělení účastníků na úspěšné a neúspěšné řešitele než dělení na učitele se studenty a 

žáky. 

Ukázalo se, že určování převládajícího typu regresí není vhodným indikátorem 

pro krátké úseky textu, neboť nedochází k dostatečnému počtu delších regresí a tedy 

nezískáme jednoznačné výsledky. Indikátor by mohlo být zajímavé otestovat a 

aplikovat na různě dlouhé úseky textu, například při čtení učebnic vs. takto krátká 

zadání úloh, a ověřit, zda pro delší texty skutečně převládající nefunkční regrese 

pozorujeme u LPK osob a funkční u HPK osob. 
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Závěr 

V této práci jsme provedli literární rešerši devíti zdrojů z České republiky i 

zahraničí, které často zahrnovali několik dílčích studií, nebo se jednalo také o 

literární rešerše. Na základě rešerše jsme identifikovali obecně využitelné indikátory 

pro výzkum metodou oční kamery a jejich možné interpretace. Celkem jsme 

identifikovali třicet indikátorů založených na fixacích, svádách, oblastech zájmu 

nebo jiných klíčových faktorech. Pět vybraných indikátorů (průměrná délka fixací, 

procento fixací nadprůměrné délky, procento regresí z celkového počtu sakád, 

převládající typ regresí a kvantitativní analýza videozáznamu očních pohybů) jsme 

aplikovali na data devíti účastníků staršího výzkumu. Konkrétně jsme využili data z 

řešení dvou fyzikálních úloh zabývajících se Newtonovými zákony a zabývali se 

čtením jejich zadání. Pro každého účastníka zvlášť jsme porovnali hodnoty 

indikátorů pro jednotlivé úlohy. Následně jsme srovnali výsledky i mezi účastníky 

vzájemně. 

Viděli jsme, že oční kamera nám může ukázat, že žák pozorně přečte zadání, 

správně identifikuje klíčové pojmy, ale úlohu přesto řeší neúspěšně. 

Výsledkem této kvalitativní studie jsou následující hypotézy. 

Dělení na úspěšné a neúspěšné řešitele úloh dobře odpovídá dělení na experty a 

začátečníky, stejně tak dělení na osoby s vysokým množstvím předchozích znalostí a 

osoby s nízkým množstvím předchozích znalostí. 

Dělení na učitele se studenty a žáky neodpovídá tak dobře jako dělení na 

úspěšné a neúspěšné řešitele, když jde o nahrazení dělení na osoby s vysokým 

množstvím předchozích znalostí a osoby s nízkým množstvím předchozích znalostí. 

Zda převládají funkční nebo nefunkční regrese je indikátor nevhodný pro 

krátké testovací materiály, vhodnost pro delší texty je třeba dále ověřit. 

Mapy pozornosti a kvalitativní analýza videozáznamů očních pohybů mohou 

být cenným zdrojem informací například pro učitele zkoumajícího čtení učebnic 

nebo zadání testů žáky. 
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Seznam použitých zkratek 
AOI – area of interest, česky oblasti zájmu 

HPK - high previous knowledge, česky vysoké množství předchozích znalostí 

LPK – low previous knowledge, česky nízké množství předchozích znalostí 

OZ – oblast zájmu 

PŘV – zájem o přírodní vědy 
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Přílohy 

Příloha 1 
Zadání úlohy „Raketa po“ pro účastníky P11, P23, P31, P54. 

 

 
Zadání úlohy „Raketa po“ pro účastníka P47. 
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Zadání úlohy „Raketa po“ pro účastníky P12, P17, P35, P39 

 
 

Zadání úlohy „Raketa před“ pro účastníky P11, P23, P31, P54. 
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Zadání úlohy „Raketa před“ pro účastníka P47. 

 
 

Zadání úlohy „Raketa před“ pro účastníky P12, P17, P35, P39 
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Příloha 2 
Gaze ploty čtení a řešení úloh „Raketa po“ a „Raketa před“ pro účastníka: 

P11 
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P12 
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