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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Studentka se v práci zabývá analýzou očních pohybů žáků při čtení učebního textu z fyziky. Na 

základě devíti zdrojů autorka vytipovala indikátory vhodné pro zkoumání kognitivních procesů 

žáků metodou oční kamery. Vybrané indikátory následně aplikovala na data z dřívějšího výzkumu. 

Výsledkem této práce je formulace čtyř hypotéz zabývajících se mapami pozornosti, funkčními a 

nefunkčními regresemi, či dělením řešitelů na úspěšné a neúspěšné, potažmo na experty a 

začátečníky. 

 

Práci lze rozdělit na tři části. V první části se studentka zabývá motivací výzkumu a stručně zde 

popisuje základní pojmy důležité pro výzkum metodou oční kamery a využití oční kamery 

v pedagogických vědách. Vzhledem k tomu, že na KDF MFF UK vzniklo již více prací zabývajících 

se výzkumem s použitím oční kamery, považuji tento popis za zcela adekvátní. Studentka zároveň 

text na vhodných místech doplňuje odkazy na relevantní literaturu, která se tímto tématem zabývá 

hlouběji. 

 

Druhá část zahrnuje popis devíti zdrojů (článků), na jejichž základě studentka vytipovala již 

zmíněné indikátory. Analyzované zdroje byly rozděleny do čtyř kategorií podle zaměření výzkumu 

metodou oční kamery: (1) čtení, čtení odborných textů, (2) řešení problémů, (3) pedagogické vědy 

a (4) jiné. Z předložené práce ovšem není zřejmé, jak popisovaná rešerše proběhla. Zvolila si 

studentka tyto čtyři kategorie a následně provedla rešerši, ze které získala těchto devět článků, 

nebo bylo studentce  poskytnuto právě těchto devět zdrojů, se kterými měla pracovat? Podle jakých 

kritérií byly tyto zdroje vybrány? 

V této části práce oceňuji přehledné shrnutí indikátorů identifikovaných z rešerše. 

 

Třetí část práce popisuje aplikaci vybraných indikátorů na data ze staršího výzkumu a výsledky 

předkládané práce. V textu je velmi detailně rozepsán postup, který studentka zvolila při 

zpracování dat. Oceňuji, že autorka kladla velký důraz na transparentnost výzkumu a pečlivou 

prezentaci svého postupu. 

 

Za nedostatek předkládané práce považuji práci s literaturou. Seznam použité literatury je 

chaotický, nemá jednotné formátování a styl. 

 U některých položek jsou příjmení autorů psána verzálkami, u jiných nikoli. Podobně je 

tomu i v případě jmen autorů – některá jsou psána plným jménem, v jiných případech jsou 

použity pouze iniciály. V některých případech jsou autoři uvádění v pořadí příjmení – 

jméno, v jiných je tomu naopak. 

 U článků, které mají identifikátor DOI, je uvedeno „Dostupné z: doi: číslo identifikátoru 

DOI“. Zde doporučuji používat ustálené „Dostupné z: URL odkaz“ nebo „DOI číslo 

identifikátoru DOI“. 

 Článek van Silfhout et al. je uváděn bez roku vydání, v textu na str. 9 (název podkapitoly 

2.1.2) je navíc uveden jiný článek tohoto autora, než který je v seznamu literatury. Článek 

Kekule, Špaňová, Viiri (2019) je v seznamu literatury uváděn s diakritikou, v textu (např. 

str. 11) bez diakritiky; i toto doporučuji sjednotit. 

 Seznam literatury je navíc řazen podle pořadí výskytu odkazů v textu, není ale číslován. 

Z toho důvodu je nepřehledný a velmi obtížně se v něm citovaný zdroj dohledává (zvláště 

pokud by literatura obsahovala větší množství položek). Vhodnější řazení je abecední pořadí 

podle příjmení autorů, což vyžaduje i v dokumentu Úprava diplomové práce uváděná 

norma ISO 690, zároveň jde o zvyklost oboru, v němž předkládaná práce vznikla. 

 



V práci se také vyskytuje několik nesrovnalostí či nejednoznačně pochopitelných formulací. Např.: 

 V abstraktu autorka uvádí, že ve výzkumu bylo aplikováno 5 indikátorů, v tabulce 3 na str. 

30 jsou však uvedeny jen čtyři. 

 U obrázku 3 je zároveň anglický popisek „Figure 4“, jedná se pravděpodobně o popisek ve 

zdroji, ze kterého autorka obrázek převzala. Autorka uvádí jako zdroj obrázku článek 

Kekule et al. (2019), v anglickém popisku je však zdroj Viiri et al., 2017. Který zdroj je 

tedy původní? 

 Str. 10, 1. odstavec: Studentka v textu přidává poznámku autora a jako zdroj uvádí 

„tamtéž“. Znamená to, že zdrojem je Drexler et al. (2019)? A poznámka autora je tedy také 

poznámkou Drexler et al., nebo poznámkou autora práce, tedy studentčinou poznámkou? 

 Str. 30, poslední řádek: Špatný odkaz, je zde vysázená chybová hláška „Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů.“ 

 Str. 32, tabulka 5: V textu pod tabulkou studentka uvádí, že vyšší průměrná doba trvání 

fixací a vyšší procento regresí ukazují na vyšší kognitivní náročnost úlohy. Není však 

zřejmé, zda studentka mluví o úloze označené „Raketa před“ nebo o úloze „Raketa po“, 

neboť první zmíněná úloha má sice vyšší procento regresí, ale nižší průměrnou dobu trvání 

fixací, než druhá úloha. 

 Str. 35, tabulka 8: Podobně jako v předchozím případě, zde je chyba v tom, která úloha má 

vyšší průměrnou dobu trvání fixací a vyšší procento nadprůměrně dlouhých regresí. 

 

Odhlédneme-li od výše uvedených nedostatků, lze konstatovat, že práce je psána srozumitelně a má 

dobrou odbornou úroveň. Postup řešení a použité metody byly zvoleny vhodně, studentka 

prokázala schopnost interpretovat výsledky a vyvozovat z nich patřičné závěry. Práce dostála svým 

vytčeným cílům a doporučuji ji proto přijmout k obhajobě. 

 

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1. Jak byla provedena rešerše, jejíž výsledky jsou popisovány v 2. kapitole? Podle jakých 

kritérií byly vybrány v práci uvedené zdroje? Proč studentka zvolila právě těchto devět? 

 

2. Studentka ve své práci vycházela z cizích dat (z práce I. Jakubské). Porovnejte přístup ve 

zpracování  dat v tomto starším výzkumu a ve výzkumu popisovaném v předkládané práci. 

V čem jsou v těchto výzkumech hlavní rozdíly? Lze výsledky obou výzkumů porovnat, je 

mezi nimi nějaká spojitost? 
 

3. V práci se studentka zabývá rozdělením řešitelů na úspěšné a neúspěšné, resp. na experty a 

začátečníky. V jedné části práce pak porovnává výsledky SŠ učitele a studentů prvního 

ročníku učitelství (nazvěme tuto skupinu experty) s výsledky žáků gymnázia (začátečníci), 

což se ukázalo jako nevhodné. Diskutujte možné příčiny.  

 



Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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