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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucí: 

 

Diplomantka tématem práce navazuje na svoji bakalářskou práci, kdy se zabývala sledováním 

očních pohybů žáků při čtení textu z učebnice. Pro další výzkum či učitelskou praxi se ukazuje jako 

užitečné a podstatné oční pohyby klasifikovat a interpretovat.  

 

V první části diplomové práce se tedy diplomantka zaměřila na detailní rešerši českých a 

zahraničních zdrojů (většinou již přehledových článků) s cílem sestavit přehled možných indikátorů 

čteného (odborného) textu. Oceňuji příjemnou stručnost, věcnost a jasnost rešeršní části. Výsledek 

je uveden přehledně v tabulce.  

 

Cílem praktické části diplomové práce byla aplikace vhodných vybraných indikátorů na záznamy 

čtení odborného textu. Původní idea práce s daty z bakalářské práce nebyla vyhovující, protože 

v daném vzorku působil jen jeden vyučující. Diplomantka tedy k analýze využila data ze záznamu 

čtení zadání fyzikálních úloh z práce I. Jakubské, kde mimo jiné mohla rozlišit účastníky výzkumu 

na experty a začátečníky při řešení daných úloh.  

 

Diplomantka pracovala velmi samostatně a vybrané výsledky své práce již prezentovala ve 

společném příspěvku na konferenci v rámci setkání SIG ESERA “Eye Tracking in Science 

Education Research” meeting, April 12th – 14th, 2021. Výsledky budou dále sloužit jako podklady 

pro její další výzkumnou práci v rámci doktorského studia.  

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
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Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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