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ÚVOD 
 Porozumění - základních mentální lidskou činnost, jde 

o zachycení významu určité informace.  
 Porozumění textu je chápáno jako interpretace, 

vysvětlení textu pro sebe sama (Gavora, 2008). 
Očekáváme samostatnou reprodukci přečteného, práci 
s informací nebo také činnosti založené na kritickém 
myšlení.  

 V oblasti čtenářských dovedností je to porozumění 
čtenému nebo psanému textu, včetně porozumění 
obrazu či jinému grafickému prvku.  

 Zakládá se na předchozí zkušenosti, na dosavadních 
vědomostech.  

 Na porozumění se však zároveň podílejí další kognitivní 
schopnosti a dovednosti. 
 
 



FUNKCE OBRAZOVÉ INFORMACE 
 Obrazový materiál plní v učebnicích různé funkce, přičemž 

tyto se nepochybně často prolínají (Čáp, Mareš, 2007).  
 Ze základních však lze uvést funkci dekorativní, kdy obrázek 

nemá jiný účel, než aby zaplnil prázdné místo nebo esteticky 
doplnil text.  

 Nejčastější funkcí obrazových komponentů bývá funkce 
reprezentující. Smyslem je podnítit žákovy vizuální 
představy. Obrázek nejenom že s textem přímo souvisí, ale 
dokládá a konkretizuje informace nebo vztahy z textové části.  

 Organizující funkcí obrazových prvků je pak uspořádat 
znalosti a představy žáků.  

 Funkce interpretující souvisí bezprostředně s porozuměním 
učivu. Usnadňuje utváření představ v těch částech, kde žák 
nejčastěji chybuje nebo kde je obvykle přímá textová 
informace obtížná.  
 



EXEKUTIVNÍ FUNKCE 
EF jsou takové kognitivní procesy, které člověku umožňují řešit 
problémy, plánovat a také zahájit a ukončit určitou aktivitu. 
 
Rozlišujeme čtyři složky exekutivních funkcí, z nichž každá 
obsahuje různé procesy vztahující se k chování: 
 1. Vůle - odpovídá komplexu procesů určujících, jaké má dotyčný 

člověk potřeby a přání, a rozhodnutí, zda budou jednotlivé 
potřeby a přání uspokojeny. 

 2. Plánování  - zahrnuje rozpoznání a uspořádání prvků nutných 
k dosažení určitého cíle.  

 3. Účelné jednání - představuje zahájení aktivity, přehlížení 
konkurenčních možností, přání nebo jiných plánů, ukončení 
činnosti.  

 4. Úspěšný výkon - obsahuje schopnost kontrolovat své vlastní 
jednání, poučit se ze svých chyb, regulovat intenzitu, tempo a 
ostatní kvalitativní prvky svého jednání. Patří sem např. 
rozpoznání faktu, že vytyčený cíl byl dosažen. 
 



VÝZKUMNÝ VZOREK 

 Pro počáteční fázi výzkumu byli vybráni žáci primy 
a sekundy (tři chlapci a dvě děvčata) ze čtyř 
různých víceletých gymnázií. Ema, Zuzana a Viktor 
jsou výborní žáci s průměrným prospěchem do 1,5, 
Ondřej a Vojta jsou průměrní žáci s průměrným 
prospěchem do 2.5.  

 Respondenti pracovali individuálně pod vedením 
experimentátora.  

 Při práci s textem je zachován princip novosti, 
neboť s učivem se dosud nesetkali.  



TEXT 
 Texty jsou převzaty z učebnice Dějiny 20. století (Helena 

Mandelová, Eliška Kunstová, Ilona Pařízková, Dialog 2005), 
určené pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií,  

 Učebnice nabízí široké spektrum strukturních komponentů 
verbálních i obrazových, je však poměrně složitě členěna. 
Svou strukturou evokuje školní encyklopedii.  

 Z obsahového hlediska jsme vybrali kapitolu z oblasti 
výtvarného umění (téma "Umění na cestě k surrealismu a k 
abstrakci"), ve které jsou rozpracovány nové umělecké směry 
20. let 20. století.  

 Z verbálních komponentů byly v učebnici exponovány verbální 
text prostý a slovníček pojmů, z obrazových umělecká 
ilustrace.  

 Obrazové komponenty měly samostatnou výpovědní hodnotu, 
reprezentovaly a intepretovaly osvojované učivo. 
 





POSTUP MĚŘENÍ OČNÍCH POHYBŮ 

 Oční pohyby respondentů byly snímány a 
zaznamenáváný v zařízení Tobii TX 300 Eye 
Tracker,  

 Data byla nahrána a analyzována v Tobii Studio 
software.  

 Tobii 300 zaznamenává oční pohyby v rozlišení 
1920x1080 pixelů s frekvencí 300 Hz.  

 Tobii 300 Eye tracker umožňuje pohyby  hlavou v 
úhlu 15 stupňů a měří z vzdálenosti 60cm od 
obrazovky. 

 Lze měřit zaostření ohledu, délku fixace a sakády 
větší než 3 milisekundy. 
 



EYETRACKER TOBII TX300 

 



ŘEŠENÉ ÚLOHY 
1. Jaké nové směry výtvarného umění vznikly ve 20. 
letech 20. století?    
 (surrealismus a abstraktní umění) -  správné řešení 

vyžaduje jednoduché myšlenkové operace - 
reprodukce textu nebo popisku u obrázků;  

2. Z čeho čerpali inspiraci René Magritte nebo Josef 
Šíma?  
 (byli surrealisté, tudíž ze snů, fantazie, náhody) – 

správné řešení vyžaduje složité myšlenkové 
operace - zejména dedukci; žáci musejí nejprve 
přiřadit Šímu a Magritta k surrealismu, poté najít v 
definici / souhrnu nebo textu informaci o 
surrealistech. 
 







AREAS OF INTEREST 











ZÁVĚR 
 Při podrobném čtení někteří žáci ulpívali především na 

verbálních polích v textu, a to i přesto, že obsahově pasáž 
nesouhlasila s položenou otázkou. Jistá mechaničnost, se 
kterou při práci s textem pracovali, poukazovala na 
nedostatek porozumění a zřejmě vyplývá z naučených 
čtenářských stereotypů. 

 Zajímavostí bylo, že takový přístup preferovali žáci i u otázek, 
které reprezentovaly nižší kognitivní úrovně, např. pouhé 
vyhledání informace nebo její reprodukci.  

 Na porozumění textu a zejména na řešení zadaných úloh se 
velkou měrou podílejí i jiné charakteristiky osobnosti, které 
nespadají přímo do oblasti exekutivních funkcí.  

 Z tabulky, která udává časy řešení jednotlivých úloh vyplynulo, 
že téměř všichni žáci kupodivu nejkratší dobu vyhledávali 
odpověď na kognitivně nejnáročnější otázku.  
 
 



ZÁVĚR 
 Ukazuje se, že důležitým momentem při čtení textu je 

prvotní orientace v něm. Za důležitý prvek při čtení 
nových informací tak musíme považovat prvotní obecné 
seznámení se s textem (obsahově i strukturálně). Již při 
první kognitivně málo náročné otázce se i nadprůměrní 
žáci rovnou uchylovali k systematickému čtení od 
začátku, ovšem většina respondentů nezaznamenala 
nadpis.  

 Dále se ukázalo, že ačkoliv mnozí žáci žádají četnost a 
rozmanitost obrazových komponentů v učebnicích, ne 
vždy s nimi umí efektivně pracovat. To přikládáme 
skutečnosti, že s obrazovým materiálem se v hodinách 
pracuje málo, nejméně ze všech strukturních prvků v 
učebnicích (srov. Červenková, Sikorová, 2010). 
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