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Oční kamera – co to je?

 oční kamera neboli eye-tracking

 vědecká metoda pro identifikaci pozornosti

 Umožňuje sledovat pohyby očí při prohlížení 
obrázků, čtení textů, sledování videa, či v 
reálné situaci – například sledování dění ve 
třídě. 

 Objektivně lze posoudit, jaké podněty 
subjekt vyhledával, v jakém pořadí je 
studoval, kolik času jim věnoval a zda se k 
nim opakovaně vracel.



K čemu je to dobré?

 testování předpokladů

 ověřování efektivity

 formulace doporučení

 výsledky založeny na objektivních datech 

vycházejících z kognitivních procesů 

člověka

 široká možnost uplatnění



O metodě
 Prvopočátky této metody spadají 

už do konce 19. století – za 
pomoci  malých zrcadel byly 
sledovány pohyby očí při čtení textu.

 Moderní přístroje se pak používají od 70. let minulého století. 

 Využíváme přístroj eye-tracker. 
Toto zařízení vyzařuje světlo podobné infračervenému záření 
pro určení umístění pohledu zkoumané osoby. 
Záření je odraženo od sítnice a rohovky oka.

 Následně kamery citlivé na infračervené světlo snímají odraz. 
Dále dochází ke zpracování informací pomocí výpočetní 
techniky, která umožňuje interpretovat informace.

 Infračervené světlo je použito kvůli neviditelnosti pro lidské 
oko. 



Eye-tracker

 stacionární zařízení  náhlavová zařízení



Využití

 nejvíce v marketingu při analýze 
spotřebitelského chování

 Typické při sledování pozornosti u 
abstraktních stimulů, jako jsou různá pole 
obrazců a textu, scény, webové stránky a 
filmy.

 Běžně také stimuly z reálného světa jako 
řízení automobilů (např. zkoumání 
viditelnosti z automobilu), sport nebo nákup 
v supermarketu. 



Příklady využití

vystavení v obchodech



Příklady využití webové stránky



Příklady využití tiskoviny



Příklady využití reklama

https://www.youtube.com/watch?v=X15pJ7mH-B0


Příklady využití obaly a etikety



Eye-tracking a jeho využití v 

pedagogice



Co je to eye-tracking

 technologie sledování pohybu očí

 analýza vnímání a pozornosti

 uplatnění v různých oborech a vědních 

disciplínách

 zařízení s infračerveným 

mikroprojektorem snímá a zpracovává 

oční pohyby



Eye-tracking v pedagogice

 pozornost a vnímání pracovního prostředí

 pozornost a vnímání učebnic

 pozornost a vnímání e-learningových opor 

a vzdělávacích aplikací



Čtení textu

 Pro čtení textu a výzkumy pomocí eye-trackingu 

jsou rozeznávány základní dva parametry –

pohyby a fixace. 

 Fixací označujeme soustředění se do jednoho 

místa po delší časový úsek (min. 200 

milisekund). 

 Pohybem je pak označován přesun zorničky z 

jednoho bodu fixace do jiného (aktivita menší 

než 200 milisekund).



Pozornost a vnímání pracovního 

prostředí

 podstatný prvek vzdělávacího procesu

 pozornost prvků učebny

◦ viditelnost z různých míst

◦ viditelnost výstražných prvků

◦ rozptylující prvky

 pozornost pracovní plochy

◦ rozmístění pomůcek

◦ rozptylující prvky



Pozornost a vnímání učebnic

 Volba vhodné učebnice je důležitá 

především u abstraktnějších předmětů.

 testování 

◦ průchodnosti a čtení učebnice

◦ vizuálních prvků

◦ orientace v učebnici

 výběr nejvhodnější učebnice a navržení 

úprav





Pozornost a vnímání e-learningových opor a 

vzdělávacích aplikací

 rostoucí význam těchto prostředků

 alternativa k učebnici

 větší interaktivita žáků

 testování 

◦ správného rozložení

◦ vizuálních prvků 



Závěry výzkumů



Závěry eye-trackingu

Dívky 

 Čtou chronologicky od začátku až do konce. 

 Ilustrace a fotografie procházejí a prohlížejí si přesně tak, 

jak jsou rozmístěny v rámci učebnice.

 Výjimku představují učebnice, kde jsou obrázky a ilustrace 

rozmístěny relativně nerovnoměrně. 

◦ V takovém případě může chování dívek působit až chaoticky -> 

zkoumají velké množství stimulů. 

 U méně zajímavých kapitol může být text atraktivnější, 

než ilustrace a obrázky



Závěry eye-trackingu

Chlapci

 Čtení textu se projevilo také jako logické.

 Rozdíl v prohlížení obrázků a ilustrací. 

◦ Obrázky a ilustrace zkoumají vždy v přímé návaznosti se 

souvisejícím textem -> je-li přímý odkaz na konkrétní obrázek, 

chlapci se na tento obrázek soustředili



Závěry eye-trackingu

 Výrazné prvky (tučné texty, odrážky) získají pozornost a 

zájem čtenářů. 

POZOR! Přemíra může vést i k odvádění pozornosti od 

samotného textu a přeskakování při čtení.

 Nastává, obsahuje-li text příliš prvků (např. nadbytečné 

ilustrace, otázky v textu, zajímavosti aj.) 

 Měli bychom se vyvarovat černobílým obrázkům. Ty u 

dívek nevyvolávají pozornost. U obou pohlaví pak vzbuzují 

negativní dojem. 



Co říkají další výzkumy

 Pro 70 % až 80 % učitelů je učebnice stěžejním výukovým 

materiálem. Často však pracují se zastaralými učebními texty.

 Aby si žák z textu nějakou informaci osvojil (vnímal, zpracoval, 

zapamatoval a využil) je potřeba, aby nejprve pochopil obsah 

textu. 

 K základním předpokladům porozumění patří také adekvátní 

jazyková struktura textu odpovídající žákovým 

možnostem. 

◦ V opačném případě dojde k neporozumění a žák se z textu nic nenaučí. 

 Autoři často vytvářejí texty, které nerespektují jazykovou 

vybavenost dětí určitého věku a jsou tak pro ně nesrozumitelné. 

Stále ještě je možné se setkat s nepřiměřeně složitými a dlouhými 

větami, které mohou eliminovat porozumění textu  



Co říkají další výzkumy

 Pro celkové porozumění je podstatná samotná 

žákova motivace ke vzdělávání -> ovlivňuje 

intenzitu, jak přistoupí k učebnímu textu. 

 Učební text by měl dále obsahovat různé stimulační 

prvky, které podněcují a řídí žákovo učení: 

◦ otázky a úkoly

◦ motivující předmluvy

◦ instrukce a pobídky k určitým činnostem s učivem

◦ druh a velikost písma

◦ použití barev, které skutečně organizují a regulují učení



Co říkají další výzkumy

 K dalším podstatným faktorům pak patří komunikační 

charakteristiky jako samotné strukturování příslušného 

obsahu: 

◦ rozsah

◦ typografické a materiálové vlastnosti

◦ členění

 Důležitou složkou každého učebního textu je obrazový materiál, 

který plní funkci zdroje neverbální informace. Od obrazového 

materiálu je vyžadována:

◦ věcná správnost kresby nebo náčrtku 

◦ jeho srozumitelnost

◦ přehlednost

◦ názornost s ohledem na věk a schopnosti žáka



Univerzální doporučení



Prostor na poznámky

 Aby univerzální učební text mohl suplovat učebnici, pracovní sešit i 

běžný sešit je nutné vyčlenit dostatečné místo pro poznámky. 

 Volný prostor pouze do zadní částí učebnice, nevyužije za dobu 

celého užívání učebnice téměř ani jeden žák! 

 Druhou možností je umístit tento volný prostor do závěru každé 

kapitoly. I zde však zkušenost ukazuje, že tento prostor využívají 

žáci spíše sporadicky. 

 Chceme-li tedy, aby tato pasáž byla skutečně využívanou, 

je třeba věnovat jí prostor vždy na jedné straně z 

dvojstrany. 



Texty a obrázky

 Z eye-trackingových doporučení i doporučení odborníků i 

poznatků z praxe jasně vyplývá, že texty je třeba psát krátké, 

ale poutavé. 

 Každý text by měl být doplněn ilustrací přímo související s danou 

problematikou. Je vhodné text přímo odkazovat na konkrétní 

obrázky. 

 Obrázky umisťovat do textu chronologicky, přesně tak jak 

žák pročítá látku. V opačném případě bude jeho pozornost 

„roztěkaná“. 

 U obrázků je vhodné vyhnout se použití ilustrativních a 

nebarevným ilustrací. 



Staňte se novinářem

 Při čtení textu čtenářova pozornost postupně upadá. Nejpozornější 

je vždy v úvodu – zde je třeba čtenáře zaujmout a přilákat ke čtení 

tématu.

 Pro efektivní učební text tak můžeme využít marketingového 

pravidla obrácené pyramidy (používá se při psaní článků a tiskových 

zpráv). 

 Toto pravidlo říká „Nejdůležitější informace umisťujeme 

hned na začátek a sdělení dále rozšiřujeme k méně 

podstatným detailům a kontextu.“

 Je-li důležité obsaženo hned v úvodu, může čtenář po přečtení 

(pokud ho úvod nezaujme) přejít k další zprávě/kapitole, aniž by 

přišel o to nejdůležitější. 



Staňte se novinářem -

obrácená pyramida



Příklady k procvičování

 Pro tvorbu učebního prostředku, je nutné doplnit jej o 

příklady k procvičování. 

 První způsob zakomponování může spočívat v 

začlenění „zezadu“ celého učebního textu. Tedy 

rozdělit učebnici tak, aby při čtení od začátku 

obsahovala klasický učební text doplněný o prostor na 

poznámky a odzadu byla běžným pracovním sešitem. 

 Druhou možností je pak závěr běžné kapitoly po 

shrnutí vybavit tímto pracovním sešitem. Tento 

způsob bývá v dnešní praxi nejčastější. 



Děkuji za pozornost.
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