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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Bez komentáře. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat B 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu B 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Úvod je povšechný, bez referencí na uváděná tvrzení. Kap. 1. o fyziologii okna je nadbytečná, předně je téměř 

doslovným převyprávěním (Synek, 2014), druhak v empirické části práci na ní téměř není odkázáno (ač to měl 

být smysl její existence). Podobnými problémy trpí i kap. 2 a 3.  

 

Teoretické vysvětlení hypotéz je velmi strohé. Pilotní výzkum je proveden dobře, nicméně podněty jsou příliš 

variabilní (vizuálně, segmentově, produktově, layoutem) a počet měření (subjektů) příliš nízký, aby bylo možné 

cokoliv testovat (či statisticky vyhodnotit). Autor si je těchto problémů v zásadě vědom, v diskuzi výsledků (či 

Závěru) se však hodilo různým limitacím věnovat více prostoru. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce B 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

E 



3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

C 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Místy je text psán spíše "žurnalisticky", povšechným textem, truismy, bez referencí (typicky kupř. kap. 2.3.4 

nebo 3.5). Autor pravidelně u referencí v textu uvádí jen prvního autora a zanedbává, že jde o autorské 

kolektivy. Mnohé (sub)kapitoly jsou převyprávěním jen jedné určité studie/knihy (kupř. 2.7). 

 

Velmi výrazným problém je však vykrádání textu včetně referencí z nereferovaných děl. Příkladem vizte pasáž z 

Harezlak, K., & Kasprowski, P. (2018). Application of eye tracking in medicine: A survey, research issues and 

challenges. Computerized Medical Imaging and Graphics, 65, 176-190 (tj. studie, která není v BP nikde 

uvedena): "There are a lot of evidences that mental diseases may be diagnosed by a properly designed eye 

tracking experiment. Apart from schizophrenia (Levy et al., 2010) it includes: bipolar disorder (Garcıa-Blanco et 

al., 2014)… Alzheimer disease (Lagun et al.,2011; Crutcher et al., 2009)… ADHD (Tseng et al., 2013), 

psychosis (Ettinger et al., 2004)… The reason for such variety of diseases recognizable during eye tracking 

experiments is that visual processes are very complex and engage many parts of a human brain including the 

hippocampus and the medial temporal lobe structures (Grossman and Blake, 2002; Gibson, 2014). Eye tracker 

may also be used simultaneously together with other diagnostic devices like MRI (Alichniewicz et al., 2013; 

Ettinger et al., 2004) or deep brain stimulation (Antoniades and FitzGerald, 2016)…"  

 

Identická pasáž v BP [19]: "Mnoho studií potvrzuje, že eye-tracking má velký potenciál také v medicínském 

výzkumu. Správně postavený experiment může pomoci diagnostikovat řadu různých onemocnění. Od 

schizofrenie (Levy, 2010), přes bipolární poruchu (García-Blanco, 2014), Alzheimerovu chorobu (Lagun, 2011) 

,až například po ADHD (Tseng, 2013). Mnoho onemocnění je rozpoznatelných právě pomocí výzkumu s oční 

kamerou proto, že při komplexních vizuálních procesech se zapojuje mnoho částí mozku včetně hipokampu a 

mediálního spánkového laloku. Hipokampus hraje velkou roli v krátkodobém uchovávání informací, spánkový 

lalok se naopak podílí na porozumění řeči a psaného textu (Grossman, 2002).Při těchto experimentech bývá oční 

kamera často doplňována dalšími diagnostickými metodami jako je magnetická rezonance (Ettinger, 2004) nebo 

hloubková mozková stimulace (Antoniades, 2016). 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Úvodní kapitoly práce představují spíše "učebnicové" představení celé problematiky a značná její část není nijak 

využita ve vlastní empirické části. Ač se přístup vytvoření jakéhosi manuálu může jevit užitečným, kvalifikační 

práce by spíše měla do hloubky vyřešit problém/zodpovědět výzkumnou otázku, než toliko převyprávět jinde 

dostupné informace. Praktická (empirická) část je pak uvedena pedagogickým cílem "přiblížit čtenářům použití 

eye-trackingu v praxi" [38] a autor v ní spíše představuje recept, jak výzkum upéct, než že by rigorózně testoval 

hypotézy. 

 

V souhrnu: určitě lze ocenit, že autor v zásadě odborně představil téma, text je čtivý a návodný. Praktická část je 

provedena rozumně a detailně popsána, tj. hypotézy, proměnné, jejich měření a vyhodnocení; a šlo by ji označit 

za dobrý pilotní výzkum. Bohužel výrazná chyba s přejímáním cizího textu bez uvedení mi neumožňuje práci 

hodnotit lépe. Chyba je to navíc zbytečná, protože takto "přejímané" pasáže v práci být vůbec nemusely. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 - Uvádíte, že "Díky řadě eye-trackingových studií nákupního chování dnes již máme k dispozici poměrně 

obsáhlé poznatky o nákupním chování." [34], mohl byste rozvést, v čem jsou tyto poznatky "obsáhlejší" 

od prostého počítání zboží, které je více/méně prodáváno v různém umístění regálů? 

- Píšete [36-37], že je důležité odpovědět na otázku "Je pro ně leták srozumitelný, dobře strukturovaný a 

zapamatovatelný?" a že otázka "souvisí s vizuálním vnímáním a výzkum oční kamerou na n[i] dokáže 

odpovědět." Mohl byste rozvést, jak lze testovat pomocí oční kamery zapamatovatelnost a 

srozumitelnost? 

5.2 - Jak mohly být výsledky práce ovlivněny tím, že 

-- upravené pohledy (obvykle ty dívající se na produkt), mohou působit nepřirozeně (příloha 10) či 

zaměření pohledu není zjevné (příloha 8) (jak z části diskutujete v [55])? 

-- subjekty mohly sledovat podnět jen 5 vteřin? (Zejména u podnětů, které mají rozsáhlý text.) 

 



 

6. ANTIPLAGIÁTORSKÁ KONTROLA TEXTU 

 

 Seznámil jsem se s výsledky antiplagiátorské kontroly URKUND. 

 
Komentář pro případnou shodu nad 5%: 

6.1       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A        výborně 

B        velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)    

C        dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)     

D        uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)    

E        dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)   

F        nedoporučuji k obhajobě 
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 06.09.2021                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


