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Úvod 

Odborný svet sa už celé jedno storočie zaujíma o problematiku čítania, a to hlavne 

o čítanie detí a mládeže, pretože bez adekvátnej úrovne čitateľskej gramotnosti majú deti 

pred sebou budúcnosť plnú limitov – vzdelávacích, ekonomických, sociálnych a iných (Co-

peland a Martin 2016). Už v prvých desaťročiach 20. storočia vzbudili procesy čítania záu-

jem výskumníkov, až oveľa neskôr sa však rozbehli systematické výskumné programy zame-

rané na zisťovanie základnej povahy čítania a procesy jeho nadobúdania. Dnes možno kon-

štatovať, že škála metód, ktoré sa vzťahujú na výskum procesov i kontextov čítania, je sku-

točne pestrá a že knižničná a informačná veda má v tomto výskume nezastupiteľné miesto. 

Tým, že sa v súčasnom výskume čítania spája oblasť recepcie informácií s novými médiami, 

ale i s novými technologicky podporovanými metódami, je opodstatnenosť výskumnej parti-

cipácie knižničnej a informačnej vedy ešte výraznejšia. 

V nasledujúcom príspevku sa zameriame na metodológiu sledovania pohybu očí v kon-

texte výskumu čítania, ktorá ako prvá nahliada priamo na procesy čítania, využívajúc veľko-

rysé možnosti digitálnych technológií. 

1 K histórii výskumov čítania 

Stimulom k systematickým výskumným iniciatívam zameraným na čítanie bol súbeh 

sociálnych, vzdelávacích, politických a ekonomických faktorov počas 50. rokov (Alexander 

a Fox 2013). Založením International Reading Association v roku 1956 začala výskumná 

komunita v oblasti čitateľstva a čítania novú etapu vo svojej histórii (Guzzetti 2002 cit. pod-

ľa Alexander a Fox 2013). Rastúci záujem o hľadanie odpovede na problémy čítania detí 

v povojnovom období bol prepojený s psychologickým výskumom v podobe Skinnerovho 

behaviorizmu. Prvá etapa výskumného záujmu o čítanie – takzvaná éra podmieneného vzde-

lávania (1950 – 1965) – sa teda sústredila na rozdiely medzi jednotlivými podprocesmi číta-

nia, ktoré môžu byť podmienené vhodnými stimulmi z prostredia a opakovaním. 

V polovici 60. rokov prevládla v odbornej komunite všeobecná nespokojnosť s behavio-

rizmom a konceptualizáciou čítania ako pasívne nadobúdaných zručností a pod tlakom vý-

skumných zistení lingvistov (napr. Noam Chomsky 2002, 2007) a psycholingvistov sa začala 
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nová éra – éra prirodzeného vzdelávania (1966 – 1975), ktorá vychádzala z formačného 

postoja k učeniu ako prirodzenému procesu. 

V polovici 70. rokov bola oblasť výskumu čítania znovu pripravená na transformáciu, 

ktorej podmienky zahŕňali rastúcu pozornosť na štruktúru a procesy ľudskej mysle. V tak-

zvanej informačnej ére (1976–1985) dominovali v oblasti čítania kognitívna psychológia 

a teória spracovania informácií, ktoré hľadali všeobecné procesy a zákonitosti vysvetľujúce 

ľudský jazyk ako interakciu medzi symbolickým systémom a mysľou (Alexander a Fox 

2013). Teoretický konštrukt schém, ktoré Rumelhart (1980) vnímal ako stavebné kamene 

kognície, stelesňoval silu, všadeprítomnosť, individualitu a modifikovateľnosť ľudskej kog-

nície. Významné výskumné perspektívy tohto obdobia skúmali asociácie medzi existujúcimi 

poznatkami čitateľov a čítaním (Stanovich 1986), porozumením, zapamätávaním a strategic-

kým spracovaním informácií (Alvermann, Smith a Readence 1985). Schéma čitateľa (kon-

štrukcia predchádzajúcich vedomostí) patrí k základom teórie čítania a ostáva silnou paradig-

mou pre nasledujúce výskumy čítania. 

Éra sociokultúrneho konštruktivizmu (1986 – 1995), ktorá nastúpila v polovici 80. ro-

kov, podrobila jemnej kritike tzv. počítačovú metaforu predchádzajúceho obdobia (čítanie 

a spracovanie textov výlučne na kognitívnej báze), kognitívny prístup bol nahradený kon-

štruktivistickou teóriou a sociálnym prístupom Leva S. Vygotského (2004), konceptom Jean 

Laveovej a Etienne Wengera (1991 cit. podľa Kohoutek) a prístupmi iných autorov, ktorí 

poskytli pre výskumy v oblasti čítania a gramotnosti nové pohľady a vyvolali čoraz väčšiu 

akceptáciu etnografických a kvalitatívnych spôsobov skúmania. 

V tejto ére nastal pohyb smerom k zvýšeniu sofistikovanosti konceptu poznania, ako aj 

k revízii výskumných konceptov v oblasti čítania a gramotnosti (Alexander, Schallert a Hare 

1991, de Jong a Ferguson-Hessler 1996, Greene a Ackerman 1995). Medzi výskumné domé-

ny sa zaradilo čitateľovo prostredie, ako aj sociokultúrne faktory čítania. 

Éru od roku 1996 až po súčasnosť možno charakterizovať ako éru zapojeného učenia. 

Jej vznik stimulovala zmena vnímania textu, čitateľov a procesu čítania. Výskumy sa orien-

tujú na mnohé aspekty čitateľa ako indivídua i ako člena určitej spoločnosti, ktorá čítanie 

favorizuje alebo zanedbáva, akcentuje sa afektívna rovina čitateľstva so všetkými jej aspek-

tmi, ako sú presvedčenie o sebaúčinnosti čítania, prístup k zaujímavým textom a knihám, 

sociálna interakcia okolo kníh, sociokognitívny konflikt, podpora čitateľskej autonómie 

(Protacio 2012; Gambrell 2011; Wigfield a Guthrie 1997). Výrazným znakom tohto obdobia 

je interdisciplinarita a multidisciplinarita výskumu čítania. 

Z metodologického hľadiska sa výskum čítania vynáral z rôznorodých metodologických 

prístupov – od kvantitatívnych metód prostredníctvom testovacích meraní čitateľských vý-

konov, dotazníkových štúdií až po etnografické štúdie. Dnes sa široko uplatňujú kvalitatívne 

prístupy – rozhovory, focus groups, komparatívne a prípadové štúdie, posudzovacie škály, 

pozorovania, sociometria či experimenty, sémantické diferenciály a fenomenologické vý-

skumy. Metodológia výskumu čítania rozvinula i niekoľko unikátnych techník zberu údajov, 

ako sú diskurzívne interview (discourse-based interviews), metóda súbežného verbálneho 

protokolu (thinking aloud), ktorá prináša bohatý zdroj dát o spracovaní textu a ďalšie (podľa 

Šmideková 2018). 

Výrazným prínosom sú technologicky podporované výskumy a prienik neurovedy a ne-

uropsychológie. Príspevky štúdií pohybu očí (eye tracking alebo eye-tracking) pri čítaní či 

analýza záznamov funkčných zobrazovacích metód fMRI (napr. Houston et al. 2014; Turkel-

taub, Gareau, Flowers, Zeffiro a Eden 2006), ktorá sa zameriava na funkcie jednotlivých 

oblastí mozgu pri čítaní (tzv. hemisferické metódy), posúvajú poznatky o čítaní a jeho výraz-



113 

ných efektoch do zásadne odlišnej roviny. Okrem toho sa snažia preniknúť priamo do proce-

su čítania ako kognitívnej aktivity. 

V posledných dvoch desaťročiach počtom klesli empiricky založené štúdie, ktoré Has-

well (2005) charakterizuje ako „replikovateľné, agregovateľné a podporované dátami“, prav-

depodobne v súvislosti so „sociálnym obratom“ vo výskume. Výskumy podobného charak-

teru majú však veľkú perspektívu. Tento predpoklad je spojený s vývojom technológie – 

prístroje na sledovanie pohybu očí sa stávajú presnejšími, menšími, cenovo dostupnejšími 

a mobilnejšími, a tak sa znižuje obmedzenie na laboratórne použitie a je možné tieto prístroje 

využiť aj v prirodzenom prostredí čitateľov (Šmideková 2018). 

2 Sledovanie pohybov očí a výskum čítania 

V českej a slovenskej literatúre venovanej percepcii a recepcii informácií v kontexte po-

znávania a vzdelávania sa s technológiou sledovania pohybov očí doposiaľ stretávame len 

zriedkavo. Napriek tomu sa objavujú štúdie venované napríklad oblasti vizuálnej percepcie 

učebných materiálov (Gejdušová et al. 2015; Labischová 2015; Svatoš a Maněnová 2017), 

skúmaniu matematickej a logickej inteligencie u nadaných žiakov (Škrabánková a Trnová 

2014; Škrabánková 2016), pomerne silné zastúpenie má skúmanie percepcie máp (Popelka, 

Brychtová a Voženílek 2012; Brychtová a Vondráková 2014), testovanie kognície geografic-

kých informačných systémov (Dobešová 2016), v oblasti fyzikálneho vzdelávania sa metóda 

sledovania pohybov očí využíva pri skúmaní riešenia fyzikálnych úloh (Kekule 2014, 2015). 

Čo sa týka výskumu čítania, záznam očných pohybov sa využíva na skúmanie a identi-

fikáciu kognitívnych procesov pri čítaní na základe predpokladu, že zrakové vnímanie a spra-

covanie čítaného textu (ale i iných neverbálnych obrazov) sú vo veľmi tesnom vzťahu s očný-

mi pohybmi (Jošt 2011). Analýzy pohybu oka sú v rámci štúdia procesov čítania zahrňované 

z viacerých dôvodov. Ukazuje sa, že individuálne rozdiely v procesoch dekódovania slov 

môžu byť pri čítaní textu vyjadrené vzorcami vizuálnej pozornosti. Identifikácia písmen pri 

čítaní je obmedzená na pomerne úzky rozsah, približne 6 až 8 znakov vpravo a 2 až 4 znaky 

vľavo od fixácie, a to u normálnych čitateľov pri čítaní v angličtine (Rayner 1998). Z tohto 

dôvodu je smer pohľadu dobrým indikátorom slov a častí slov, ktoré sú predmetom fixácie, 

respektíve foveálneho a parafoveálneho spracovania (Just a Carpenter 1980; Olson et al. 1985). 

Toto môže byť dobrým ukazovateľom skúmania procesov čítania v rozličných kategóriách 

čitateľov alebo v rozličných experimentálnych manipuláciách. Najzreteľnejším výskumným 

zámerom metodológie sledovania pohybov očí je určite odhalenie a hodnotenie schopnosti 

čítania, keďže práve očné pohyby ich odzrkadľujú. 

Radach a Kennedy (2004 cit. podľa Nazarov a Meščerjakov 2009) uvažujú o možných 

parametroch ako o výskumných premenných a tieto rozlišujú na priestorové a časové para-

metre pohybov očí pri čítaní. Každá z uvedených vlastností (a typov) pohybov očí môže pô-

sobiť ako závislá premenná, na základe správania ktorej sa pri rôznych experimentálnych 

podmienkach môžu posudzovať charakteristiky organizácie čítania v konkrétnej situácii. 

Medzi priestorové výskumné premenné podľa zmieňovaných autorov patria: a) ampli-

túda (veľkosť, dĺžka sakády) – vzdialenosť medzi centrami dvoch susedných viditeľných 

fixácií, ktorá sa meria v počte znakov, b) fixačná pozícia (landing position) – písmeno slova, 

na ktorom sa nachádza fixácia (v prípade, že sa fixuje medzera medzi slovami, kóduje sa ako 

nula), c) vzdialenosť medzi pozíciou predchádzajúcej fixácie a začiatkom (alebo stredom) 

slova (launch distance), na ktorom by mala byť nasledujúca fixácia meraná počtom písmen 
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(nemusí sa zhodovať s amplitúdou; podľa Radach a Kennedy 2004 cit. podľa Nazarov a Meš-

čerjakov 2009). 

Za časové výskumné premenné Radach a Kennedy považujú: 

 dĺžku (trvanie) sakády – čas od začiatku do prvej zastávky pohybu; priamo závisí od 

amplitúdy sakády a pohybuje sa v rozmedzí 10 ÷ 100 ms, 

 trvanie fixácie (fixation duration) – dobu trvania prvej fixácie v rámci slova, nezávisle 

od prítomnosti dodatočných fixácií; leží v rozmedzí od 50 ms do niekoľkých sekúnd 

s priemernou hodnotou 200 ms pre jednoduchý text, 

 dĺžku (trvanie) refixácie – celkovú dĺžku dodatočných fixácií pred opustením slova, 

 dĺžku rozpoznávania (gaze duration) – celkovú dĺžku všetkých fixácií pred opustením 

slova, 

 dobu opakovaného čítania (rereading time) – celkovú dĺžku všetkých fixácií vykona-

ných po prvom opustení slova (Radach a Kennedy 2004 cit. podľa Nazarov a Meščer-

jakov 2009). 

Základné a východiskové vzorce čítania z hľadiska pohybu očí zobrazuje tabuľka 1. 

Tabuľka 1 

Priemerné dĺžky fixácie a dĺžka sakád pri čítaní (Rayner 1998) 

Úloha  
Stredná dĺžka –  

trvanie fixácie (v ms) 

Priemerná veľkosť sakád 

(v stupňoch) 

Tiché čítanie 225  2 (približne 8 písmen) 

Hlasné čítanie 275  1.5 (približne 6 písmen) 

   

K východiskovým výskumným indikátorom možno zahrnúť i skutočnosť, že u viac skú-

sených a schopných čitateľov je vysledované kratšie trvanie fixácií, ich počet je menší a menší 

je i počet sakád, ktoré sú zreteľne väčšie než u detí, ktoré sa len učia čítať, osôb s poruchami 

čítania a celkovo u menej schopných čitateľov (Rayner, Slattery a Bélanger 2010). 

McConkie a kolektív (1991 cit. podľa Nazarov a Meščerjakov 2009) porovnávali pohy-

by očí detských a dospelých čitateľov a zistili, že už po roku počiatočného čítania naberajú 

pohyby očí detského čitateľa vzorce pohybov očí dospelého čitateľa. Porovnanie pohybu očí 

pri čítaní detí a dospelých prezentuje tabuľka 2. 

Tabuľka 2 

Rozloženie stredných hodnôt trvania fixácií, počtu fixácií a frekvencie regresií (americkí 

žiaci a dospelí: pozri McConkie et al. cit. podľa Nazarov a Meščerjakov 2009). 

Parameter / trieda 1. tr. 2. tr. 3. tr. 4. tr. 5. tr. Dospelí 

Dĺžka fixácie (ms) 304 268 262 248 243 200 

Počet fixácií na 100 slov 168 138 125 132 135 118 

Frekvencia regresií 34 33 34 36 36 21 

       

K špecifickým typom pohybov očí pri čítaní, a teda k špecifickým výskumným premen-

ným, zaraďuje McConkie et al. (1991) nasledujúce: 
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 refixáciu (opätovnú fixáciu), 

 progresnú fixáciu, fixáciu vpred (forward fixation, progressive fixation) – ktorou sa 

končí sakáda, zhodná so smerom čítania, 

 regresívnu fixáciu, spätnú fixáciu (backward fixation, regressive fixation) – ixáciu, 

ktorá končí sakádu, ktorá má opačný smer k smeru čítania, 

 prehliadanie/prezeranie (pass) – prvé skenovanie konkrétneho fragmentu textu; ak  

sa tento fragment skenuje znovu, bude to považované za druhé, tretie (a pod.) prehlia-

danie, 

 regresiu – sakáda pozdĺž línie a v smere, ktorý sa nezhoduje so smerom čítania vrá-

tane presunutia na začiatok ďalšieho riadka po skončení čítania predchádzajúceho 

riadka, 

 globálny návrat (look-back) je sakáda s vysokou amplitúdou na skôr prečítanú extovú 

časť. 

2.1 Čitateľský kvocient a pohyby očí 

Posudzovanie rýchlosti a presnosti čítania, ako aj porozumenie prečítanému a analýza 

pohybov očí sa využíva vo výskume čítania čoraz extenzívnejšie. Rýchlosť čítania je jedným 

z najvýznamnejších indikátorov, ktorý je meraný počtom prečítaných slov za minútu (a upres-

ňovaná počtom správne prečítaných slov za minútu) – v odborných kruhoch je známy ako 

čitateľský kvocient (ČQ). 

Pri každom meraní rýchlosti čítania sa objavujú námietky rôznych odborníkov, prečo sa 

hodnotí práve rýchlosť, ktorá je v porovnaní s porozumením menej dôležitá. Mnohé výsku-

my však dokazujú, že rýchlosť čítania je najvýraznejším indikátorom kvality čítania, pretože 

zreteľne koreluje s chápaním čítaného textu. V praxi je zaužívaný pojem sociálna únosnosť 

čítania, t. j. rýchlosť čítania 60 – 70 slov za minútu. Pri tejto rýchlosti je čitateľ schopný zí-

skavať poznatky z textu, môže text vizualizovať a začína čítať pre radosť. Osobitú váhu na-

dobúda tento ukazovateľ u počiatočných čitateľov (t. j. u detí). V nasledujúcej tabuľke mož-

no vidieť zvyšovanie rýchlosti čítania v závislosti od čitateľského veku (Zelinková 2009). 

Tabuľka 3 

Počet správne prečítaných slov pri veľmi jednoduchom texte (Zelinková 2009) 

Ročník Priemer Min Max SD1 

2. roč. 41,86 7 113 18,95 

3. roč. 72,16 22 131 20,65 

4. roč. 84,16 23 138 21,38 

5. roč. 100,14 34 177 25,92 

6. roč. 104,27 25 155 23,90 

8. roč. 119,51 43 173 24,73 

 

                                                           
1
 Smerodajná odchýlka ukazuje, do akej miery sú merané hodnoty rozložené okolo strednej hodnoty. Čím je smero-

dajná odchýlka menšia, tým bližšie sú merané hodnoty okolo strednej hodnoty. Znamená to, že merané hodnoty 
respondentov sú u všetkých podobné, rozptyl je menší. 
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Tabuľka prezentuje výrazný nárast počtu prečítaných slov v prvých troch ročníkoch. 

V nasledujúcich ročníkoch zmena nie je taká významná. Matějček uvádza, že v českom jazyku 

by intaktné dieťa malo dosiahnuť hranicu sociálnej únosnosti čítania na konci druhej triedy, 

to znamená, že by malo byť schopné prečítať šesťdesiat slov za minútu (Matějček 1987, s. 

129). Tento údaj možno porovnávať s rýchlosťou čítania v slovenskom jazyku. Medzi naj-

slabšími a najlepšími čitateľmi je v tomto čitateľskom veku výrazný rozdiel predovšetkým na 

druhom stupni základnej školy. Slabí čitatelia potrebujú špeciálnu starostlivosť a predĺžený 

čitateľský výcvik bez ohľadu na svoj vek – bez tejto intervencie sú len ťažko schopní použí-

vať text ako nástroj získavania poznatkov a po skončení základnej školy sa ich čitateľské 

schopnosti nebudú ďalej rozvíjať, skôr naopak, hrozí nebezpečenstvo zhoršovania úrovne 

čítania a v niektorých prípadoch tzv. sekundárna negramotnosť pretrvávajúca aj v dospelosti. 

Pri konfrontácii ČQ so vzorcami pohybu očí výskumy potvrdzujú, že s rastom ČQ klesá 

priemerná doba fixácií, t. j. očné pohyby sa zlepšujú; vzťah platí aj obrátene – s poklesom 

ČQ rastie doba fixácie. Okrem toho s rastom ČQ rastie veľkosť progresných sakád a s pokle-

som ČQ klesá i veľkosť progresných sakád (Jošt 2011, Rayner, Slattery a Bélanger 2010). 

Ďalej sa ukazuje, že: 

 rýchlejší čitatelia vykazujú väčšie percepčné rozpätie pri čítaní viet a textov (napr. 

Rayner, Slattery a Bélanger 2010; Häikiö, Bertram, Hyönä a Niemi 2009) 

 čitatelia s vysokou úrovňou čitateľských zručností majú kratšiu dobu fixácie a menej 

regresií ako priemerní čitatelia (napr. Ashby, Rayner a Clifton 2005). 

2.2 Očné pohyby vs. stratégie čítania a typy čitateľov 

Vzhľadom na spojitosť medzi pohybmi očí a pozornosťou slúži sledovanie očí ako vhod-

ný nástroj na skúmanie priebehu kognitívnych procesov počas čítania, ale i na typológiu stra-

tégií čítania a štýly a typy čítania, ktoré by sa mali pri výskume čítania zohľadňovať. 

Na základe očných pohybov rozlišuje O’Regan tzv. precíznu a riskantnú stratégiu číta-

nia (O’Regan 1990). Pri precíznej stratégii číta čitateľ slovo od slova (veľmi precízne a sta-

rostlivo), starostlivo využíva aj vnútroslovnú taktiku očných pohybov s častými refixáciami, 

malými sakadickými pohybmi progresnými i regresnými v rámci jedného a toho istého slova. 

V riskantnej stratégii čítania sa vnútroslovná taktika nerealizuje, t. j. nerealizujú sa žiadne 

refixácie a čitateľ text sakadicky veľmi progresívne prelietava. Stáva sa však, že textu nepo-

rozumie – v tom sa ukazuje riziko danej stratégie. Vtedy je stratégia prerušená a dočasne 

nahradená starostlivou (O’Regan 1990). 

Pre pozorovanie individuálnych rozdielov pri čítaní sa ukazuje ako produktívna aj di-

menzia, ktorá rozlišuje štýl čítania tzv. „pachtiča“, „dríča“ (plodder) a štýl tzv. prieskumní-

ka (explorer). Očné pohyby pachtiča sú charakterizované veľkým počtom sakád, pričom tie 

sú krátke a väčšinou progresné s nízkym počtom regresií v rámci pohybu vpred, doba fixácií 

je predĺžená a na jedno slovo môže pripadnúť i viac fixácií. Tento typ čitateľa sa musí tex-

tom jednoducho prepachtiť – predrieť. Na druhom konci dimenzie štýlu čítania je štýl prie-

skumníka, ktorý vykazuje relatívne viac regresií a menej progresných sakád v porovnaní 

s predchádzajúcim štýlom, pretože jeho sakády sú veľké a mnohé slová nie sú vôbec fixova-

né (Olson, Kliegl, Davidson a Foltz 1985). 

U jedného a toho istého čitateľa sa očné pohyby menia v závislosti od toho, či číta poti-

chu alebo nahlas (Jošt 2011), aký typ čítania využíva v závislosti od zámeru čítania (orien-

tačné vs. štatarické čítanie), či číta text prvý raz, či je v danej oblasti nováčikom alebo exper-

tom a pod. 
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Je jasné, že človek využíva viacero typov čítania (hlasné a tiché, selektívne, orientačné 

a štatarické), a to v závislosti od účelu a zámeru čítania. A zreteľné je i to, že rozličné mate-

riály, s ktorými prichádza do styku, si vyžadujú svojský spôsob čítania. V nasledujúcej tabuľke 

sú prezentované základné indikátory očných pohybov v špecifických čitateľských situáciách 

a pri čítaní špecifických materiálov. Zahrnutý je i osobitý prípad čítania – písanie. 

Tabuľka 4 

Priemerné dĺžky fixácie a dĺžka sakád pri špecifickom čítaní určitých typov materiálov 

(Rayner 1998) 

Úloha  Stredná dĺžka – 

trvanie fixácie (v ms) 

Priemerná veľkosť sakád 

(v stupňoch) 

Tiché čítanie 225 2 (približne 8 písmen) 

Hlasné čítanie 275 1.5 (približne 6 písmen) 

Vizuálne vyhľadávanie 275 3 

Vnímanie scény 330 4 

Čítanie (záznamu) hudby 375 1 

Písanie 400 1 (približne 4 písmená) 

   

Trvanie fixácie pri čítaní sa zvyšuje, keď a) na okraji predchádzajúcej fixácie sú umies-

tnené nesprávne (neplatné) písmená, b) slová sú napísané s chybami, c) ak sú fixované nízko-

frekvenčné slová a slová so zložitým obsahom, d) ak má čitateľ malý objem slovnej zásoby 

a slovo nepatrí do slovníka čitateľa, e) ak sú fixované viacslabičné slová, f) ak sú fixované 

menej predvídateľné slová a g) ak textový fragment obsahuje viacero dôležitejších myšlie-

nok. Okrem toho dĺžka fixácií závisí od dĺžky aj od frekvencie priamo nefixovaných slov 

(Nazarov a Meščerjakov 2009) a dobu fixácie určuje aj miera dištinktívnosti slov, a to tak, že 

slová s vysokou mierou dištinktívnosti sú dlhšie fixované ako slová s nízkou (Jošt 2011). 

Očné pohyby sa teda menia nielen v závislosti od čitateľa, ale i v závislosti od toho, ako 

náročný alebo ako koncipovaný je text. Vizuálna forma a obsah čítaného textu sú viacrozmer-

né kategórie, ktoré sú opísané veľkým počtom prvkov. Každý z nich môže ovplyvniť ten či 

onen parameter alebo súbor parametrov okulomotorickej i kognitívnej aktivity. To vytvára 

značný problém pri interpretácii experimentálnych údajov a konštrukcii koncepčných mode-

lov čítania. Jeho prekonanie si vyžaduje opustiť metodiku priamej kontroly procesu spracova-

nia informácií zo strany pohybov očí (Rayner 1998) a uvedomiť si, že sú závislé aj od ďalších 

textových faktorov. V tomto ohľade sú zaujímavé pokusy vývoja nových meraní okulomoto-

rickej aktivity, ktoré odrážajú vlastnosti kognitívnej dynamiky na vysokej úrovni. Boli na-

vrhnuté ukazovatele, ktoré umožňujú zistiť reakcie na posun témy v čítanom texte, na chyby 

v texte alebo na globálne sémantické nesúlady (Hyönä, Lorch a Rinck 2003). V tabuľke 5 

zhŕňame východiskový sumár faktorov, ktoré vplývajú na pohyby očí a kognitívnu činnosť 

pri čítaní. 
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Tabuľka 5 

Faktory vplývajúce na očné pohyby pri čítaní 

Aspekt: čitateľ 

Aspekt: forma 

materiálu 

a textové 

charakteristiky  

Aspekt: 

lingvistické 

parametre textu 

Aspekt: 

inštrukcie/

úloha 

Aspekt: 

externé 

predchádzajúca  

čitateľská skúsenosť 

náročnosť textu frekvencia slov náročnosť 

čitateľskej 
úlohy 

ruchy 

(hudba, hluk, 
konverzácia) 

predchádzajúca  

vedomosť 

percepčne 

nápadné prvky 

predvídateľnosť 

slov 

poskytnutý 

čas 

situačné 

(únava, stres, 

cudzie 

prostredie) 

znalostná úroveň 

(čitateľove 
schémy/encyklopédia) 

hustota 

skúmaných 
prvkov 

sémantická 

nejednoznačnosť 
slov 

veľkosť 

sledovanej/č

ítanej 
plochy 

individuálne 

špecifiká 

(poruchy 

zraku, 

dyslexia 
a pod.) 

úroveň zručnosti pseudotext dištinktívnosť/ 

informatívnosť slov 

očakávanie 

testu 

prostredie 

(svetelné 
podmienky)  

čítanie potichu / nahlas neplatné znaky 

a chyby 

viacero významov 

v texte diskurz 

  

schopnosť posúdiť 

obsahovú relevantnosť 

 zložitosť/ 

čitateľská náročnosť 
slova 

  

slovník čitateľa     

     

Uvedené faktory sú mimoriadne komplementárne, navzájom sa prelínajú a dopĺňajú. 

Rozhodne však možno konštatovať, že ich sumár nie je úplný a repertoár faktorov, ako aj 

mieru pôsobenia mnohých z nich možno oprávnene považovať za potenciálnu výskumnú 

doménu knižničnej a informačnej vedy. 

3 Metodologické východiská výskumu sledovania pohybu očí 

pri čítaní 

Pri výskumoch pomocou zariadenia na sledovanie pohybov očí je z metodologického 

hľadiska veľmi dôležité správne vypracovať dizajn experimentu. Holmqvist so svojím tímom 

(2011) poukazuje na dva základné predpoklady, ktoré by mal takýto výskum spĺňať alebo 

brať do úvahy. Prvým je experimentálny návrh charakteru štúdie. Znamená to študovanie 

efektu nezávislých premenných (ktorými môže výskumník priamo manipulovať, napr. typ 

písma) na závislé premenné (ktoré môžeme priamo merať – napr. dĺžka fixácií alebo ampli-

túda sakád) za prísne kontrolovaných podmienok. Jedna alebo viaceré nezávislé premenné 
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môžu byť pod kontrolou výskumníka a cieľom experimentu je sledovať, ako systematické 

zmeny v nezávislých premenných ovplyvňujú závislé premenné. 

Druhým predpokladom je, že mnohé indikátory sledovania pohybu očí, respektíve zá-

vislých premenných, môžu byť použité ako nepriame ukazovatele kognitívnych procesov, ku 

ktorým by sme sa inak priamo nemohli dostať. 

Ďalším dôležitým krokom je formulácia hypotézy. Ak napríklad pri skúmaní multitas-

kingu formulujeme výskumnú otázku veľmi voľne: „Aký má vplyv počúvanie hudby alebo 

hluk na schopnosť študentov sústrediť sa na štúdium?“, nebudeme ju schopní zodpovedať 

bez ďalšej operacionalizácie – teda procesu tvorby návrhu výskumu, ktorý je dostatočne 

precízny na to, aby získané dáta boli validné, hodnoty vhodne vyjadriteľné, vypočítateľné 

a kontrolovateľné. V spomínanom príklade je potrebné špecifikovať typ a úroveň zvukov 

v pozadí (hudba, konverzácia), a tiež je potrebné vybrať, ako sa bude merať čítanie (testom, 

dotazníkom, meraním rýchlosti čítania a pod.). 

Holmqvist s kolegami (2011) odporúčajú niekoľko krokov, respektíve prístupov, pred 

tým, ako sa výskumník pustí do samotnej realizácie, analýzy a interpretácie štúdie, ktoré 

popisujeme v nasledujúcej časti. 

3.1 Exploratívny pilot 

Pilotná štúdia s malým množstvom získaných dát pomôže, ak si výskumník nie je istý 

tým, aké výstupy má očakávať alebo aké faktory má v experimente zohľadniť. Cieľom je 

získať všeobecný postoj k úlohe, ktorá má priniesť prijateľné operacionalizované hypotézy. 

V rámci vyššie uvedeného príkladu je vhodné dať čítať text niekoľkým participantom popri 

hudbe, hluku a v tichosti; následne sa ich opýtať, ako sa im pozdáva úloha, ako sa cítili pri 

čítaní textu v rámci daných podmienok a pod. Pri analýze dát zo zariadenia na sledovanie po-

hybu očí si treba všimnúť tepelné mapy a cesty pohľadu. Je rozdiel v dátach medzi recipien-

tmi, ktorí čítali text pri hudbe, hluku a v tichosti? Čím to môže byť? Existujú ďalšie indikáto-

ry, ktoré je nutné zahrnúť do experimentu, ako napríklad retencia, testy na pracovnú pamäť, 

osobnostné testy, počet kníh, ktoré prečítali v detstve a pod.? V rámci pilotnej štúdie nie je 

potrebné vykonať štatistickú analýzu, pretože cieľom je vygenerovať testovateľné hypotézy 

a nie p-hodnotu. Hypotézy sa majú opierať aj o relevantnú teóriu, z ktorej výskumník gene-

roval svoje predikcie a domnienky. 

3.2 Rybársky výlet 

Metodologický prístup rybárskeho výletu (fishing trip) je prístup, v ktorom si nie je vý-

skumník istý tým, ktoré indikátory budú vhodné v rámci jeho štúdie (vzhľadom na to, že za-

riadenie na sledovanie pohybu očí ich vie poskytnúť mnoho). V podstate ide o pilotnú štúdiu 

s veľkým množstvom participantov a stimulov (materiálov na čítanie). Ako názov napovedá, 

ide o prístup, kedy výskumník „vhodí do vody veľkú sieť“ a čaká, že chytí nejakú rybu (sig-

nifikantný výsledok). Nevýhodou takéhoto prístupu je slabá štatistická istota vzhľadom na 

veľké množstvo indikátorov a premenných. Aj keď výskumník získa štatisticky významné 

merania, sú ťažko replikovateľné, a preto je potrebné zúžiť množstvo premenných, vhodne 

selektovať vzorku a opakovať experiment so zreteľom na „rybu“, ktorá bola chytená. Naopak 

výhodou tohto prístupu je hľadanie ďalšieho smeru, formulovanie konkrétnych hypotéz a tiež 

to, že vedie k možnosti kriticky si na reálnom experimente overiť post-hoc vysvetlenie ná-

jdeného javu. 
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3.3 Operacionalizácia riadená teóriou 

V ideálnom prípade je možné vychádzať z teórie a výsledkov realizovaných výskumov 

a formulovať dôsledky a predikcie. Tieto však môžu byť príliš všeobecné alebo sa nemusia 

dať formulovať ako testovateľné koncepty. Predikcie na základe teórie môžu byť ďalej špeci-

fikované buď odkazovaním na komplementárnu teóriu, alebo vytvorením prijateľných pred-

pokladov v zmysle teórie, ktorú by akceptovali aj pôvodní autori. Na tomto základe môže 

výskumník danú teóriu overiť empiricky. Môže sa tiež stať, že výskumník nájde teóriu, mo-

del alebo konštatovanie, ktorými priamo predikuje niečo, čo je jednoznačne merateľné metó-

dou sledovania pohybu očí (napr. „pri počúvaní obľúbenej hudby má človek tendenciu čítať 

slová alebo vety opakovane“). V tomto prípade sú konceptuálny návrh a merateľné premen-

né jednoznačné (výber hudby, ktorú má rád daný respondent a sledovanie počtu regresných 

sakád a času opakovaného čítania). 

3.4 Operacionalizácia prostredníctvom tradícií a paradigiem 

Tento prístup, podobne ako operacionalizácia riadená teóriou, stavia na adaptácii a roz-

víjaní predošlých výskumov. Typicky ide o postup, pri ktorom výskumník modifikuje reali-

zovaný experiment podľa svojich potrieb tak, aby ho dokázal replikovať a rozviť. Môže pri-

dať ďalšie manipulácie, ktoré jav vysvetlia hlbšie. Výhodou je stavanie na akceptovanom 

návrhu experimentu a signifikantných výsledkoch. Táto metodológia je akceptovateľnejšia 

než prezentovanie vlastných meraní, ktoré ešte predtým nikto nevyskúšal. Niektoré výskum-

né oblasti a témy sa stávajú populárnymi a generujú množstvo experimentálnych výsledkov. 

Po čase sa v rámci týchto tém vytvorí výskumná tradícia s dobre špecifikovanou paradig-

mou, ktorá s ňou asociuje, spolu s konkrétnymi technikami, efektmi a meraniami. Paradigma 

v tomto zmysle je úzka operacionalizácia experimentálnej úlohy, ktorej cieľom je vymedziť 

príčiny a následky, ktoré vylučujú iné vonkajšie faktory. Výskumník musí realizovať mnoho 

opakovaní (s malými odchýlkami), aby pochopil príslušné účinky, to, ako interagujú a aké sú 

silné. Dlhodobé používanie tejto metodológie, ktorá prináša výraznú redukciu času medzi 

návrhom a výsledkom, môže viesť k tomu, že výskumník bude prehliadať nové inovatívne 

metódy. 

Typickými výskumnými tradíciami v oblasti metódy sledovania pohybu očí sú: čitateľ-

ský výskum, vizuálne vyhľadávanie, vnímanie scény a použiteľnosť (Holmqvist et al. 2011). 

Čitateľský výskum sa zameriava na jazykové spracovanie (language processing) zahr-

nuté v porozumení textu. Bežné výskumné otázky zahŕňajú existenciu a rozsah paralelného 

spracovania a vplyv lexikálnych a syntaktických faktorov na čitateľské správanie (Kuperman, 

Matsuki a Van Dyke 2018). Táto tradícia bežne využíva spracovanie obmedzeného textu ako 

napríklad prezentovanie jednej vety na jednu obrazovku a pod. Prezentovaný text zodpovedá 

jasnej štruktúre návrhu, aby bolo možné určiť konkrétne mechanizmy okulomotorických po-

hybov počas čítania. Preto „čítanie“ v širšom zmysle, ako napríklad literárne porozumenie 

románu, nie je stimulom pre výskumnú tradíciu čítania z perspektívy očných pohybov. V rám-

ci takéhoto čítania sú hlavnými prediktormi faktory, ako sú žáner, úroveň vzdelania alebo 

štruktúra diskurzu. Naopak, v súvislosti s očnými pohybmi sú prediktormi frekvencia slov, 

dĺžka slov, počet morfém a pod. Holmqvist (2011) tvrdí, že dobre vyvážený charakter čita-

teľského výskumu, rovnako ako dôsledné odhodlanie v rámci tejto oblasti, vytvorili dobre 

prebádanú oblasť s vysokou sofistikovanou úrovňou. Ako sme uviedli, bežnými indikátormi 

vo výskume čítania sú čas do prvej fixácie, dĺžka fixácií, regresie medzi jednotlivých slova-

mi a v rámci slova a pod. Unikátnym je rozloženie stimulu (respektíve organizácia podnetu), 

ktorý má prirodzené poradie spracovania (prvé slovo je spracované pred druhým, druhé pred 
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tretím atď.). To umožňuje merania, v ktorých je komponentom práve poradie. Sledujú sa 

regresie, kedy participanti znovu fixujú slovo, ktoré už predtým fixovali vo vete. 

Čitateľský výskum taktiež vyústil do používania pohľadom podmienených zmien v rámci 

metódy sledovania pohybu očí. V tomto prípade sa mierne zmenia, nahradia alebo skryjú 

slová, v závislosti od aktuálneho miesta fixácie (napríklad nasledujúce slovo vo vete sa skry-

je na niekoľko sekúnd, delimituje sa počet znakov, až kým na dané slovo oko nezafixuje po-

hľad a pod.). Pohľadom podmienené sledovanie pohybu očí je silná technika pre skúmanie 

výhod „prezerania“ v rámci čítania a osvojili si ho aj iné oblasti výskumu pre štúdium pozor-

nosti nezávisle od očných pohybov. 

3.5 Metodologická triangulácia 

Metóda sledovania pohybu očí poskytuje výskumníkom obrovské možnosti, no dáta do-

kážu povedať len to, kde v rámci stimulu prebehol kognitívny proces a ako dlho trval, nedo-

kážu však povedať, ktorý konkrétny kognitívny proces bol involvovaný. V tomto pomôže 

metodologická triangulácia. Ide o použitie viac než jednej metódy pre zvýšenie spoľahlivosti 

zistených výsledkov (Denzin 1970 cit. podľa Holmqvist 2011). Ak je výskum postavený len 

na jednej metóde, môže byť ovplyvnený limitáciami spojenými s používaním danej metódy. 

Metodologická triangulácia poskytuje zvýšenú istotu, spoľahlivosť a kredibilitu prostredníc-

tvom dokazovania validity výsledkov získaných viacerými metódami (Bryman 1984 cit. pod-

ľa Holmqvist 2011). V rámci výskumu čítania sú používané rozhovory, dotazníky, kognitív-

ne testy, súbežný alebo retrospektívny verbálny protokol (Šmideková 2018), psychologické 

testy zamerané na rôzne relevantné aspekty a pod. 

4 Vybrané metodologické problémy 

4.1 Teoretické problémy 

V rámci teoretických problémov je potrebné vziať do úvahy chronologický vek, čitateľ-

ský vek a čitateľskú zručnosť vo vzájomnej súvislosti a v súvislosti s vplyvom na pohyby 

očí. So stúpajúcim vekom sa zvyšuje aj čitateľská zručnosť, tak ako sa z dieťaťa, ktoré nikdy 

predtým nečítalo, stáva zdatný čitateľ. Preto akékoľvek zmeny v pohyboch očí, ktoré zazna-

menávame v rámci rôznych vekových skupín, možno pripísať rozdielu v chronologickom 

veku, ale taktiež rozdielu v čitateľskom veku a v čitateľskej zručnosti. Keď číta riadok textu 

dospelý jedinec s dobrou čitateľskou zručnosťou, jeho oči vykonávajú sekvenciu extrémne 

rýchlych sakadických pohybov, ktoré pozicionujú oko tak, aby nová informácia dopadla 

práve na foveu. Pohyby očí sa so zvyšujúcim vekom zlepšujú, rovnako ako iné motorické 

zručnosti. Na druhej strane, vývinové zmeny v kontrole pohybov očí môžu byť tiež behavio-

rálnym dôsledkom zvyšujúcej sa čitateľskej zručnosti. Ako sa čitateľská zručnosť zvyšuje, 

zmeny v pohyboch očí reflektujú pokles ťažkostí s kognitívnym spracovaním spojeným s po-

rozumením textu. Blytheová a Jospehová (2011) poukazujú na to, že mnohé štúdie vylučujú 

zo svojej vzorky deti, ktoré nespadajú do normalizovaného rozpätia čitateľskej zručnosti pri-

jateľnej pre daný vek. Táto potenciálna dichotómia by mala brať do úvahy možnosť, že roz-

diely v pohyboch očí počas čítania medzi deťmi a dospelými môžu byť kombináciou oboch 

zmien – motorickej zručnosti súvisiacej s vekom, ako aj čitateľskej zručnosti. 

Druhým teoretickým problémom je kauzalita. Blytheová a Jospehová (2011) vo svojej 

štúdii riešia kauzálnu dilemu podstaty problému, a to, či zvýšená zložitosť spracovávania 
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spôsobuje viac fixácií, dlhšie fixácie a pod., alebo naopak, k problémom pri čítaní vedie slabá 

kontrola pohybov očí. Štúdie Raynera a Duffyovej (1986) a kolektívu Häikiö, Bertram, Hyö-

nä a Niemi (2009) indikujú, že zložitosť spracovávania počas čítania spôsobuje zmeny v po-

hyboch očí. 

4.2 Metodologické problémy 

Existuje niekoľko metodologických otázok, ktoré by sa mali brať do úvahy vo vzťahu 

k vývinovým štúdiám pohybov očí počas čítania. Blytheová a Jospehová (2011) popisujú dva 

problémy. 

Prvým problémom sú vzorky a kontrolné skupiny, čo súvisí s teoretickým problémom 

spomenutým vyššie: ako chronologický vek, tak aj čitateľské zručnosti môžu prispieť k roz-

voju pohybov očí počas čítania. V malom počte štúdií, ktoré používali rôzne skupiny detí na 

skúmanie zmien súvisiacich s vekom v rámci čitateľskej výkonnosti, boli skupiny vo všeo-

becnosti rozdelené podľa chronologického veku. Hoci sa tento prístup voľby vzorky ukázal 

ako plodný, v iných oblastiach vývinového výskumu (ako napríklad skúmanie jazyka a ťaž-

kostí v oblasti gramotnosti, asociované s vývinovými poruchami) sú porovnávacie skupiny 

často kontrolované tak pre chronologický vek, ako aj pre kognitívne schopnosti alebo men-

tálny vek (napríklad Bishop a Snowling 2004; Laing, Hulme, Grant a Karmiloff-Smith 2001; 

Leonard 1998, Snowling 2000 cit. podľa Blytheová a Jospehová 2011). Je dôležité, aby sa 

výskum uskutočňoval s priamym riešením relatívneho prínosu veku a čitateľskej zručnosti 

pri vývine pohybov očí počas čítania. Preto je potrebné, aby sa zaraďovali výskumné a kon-

trolné skupiny aj podľa chronologického veku, aj podľa čitateľskej zručnosti. Zabráni sa tak 

nejasným alebo nepresným interpretáciám a výsledkom. 

Druhým metodologickým problémom je dôležitosť používania jazykových stimulov 

primeraných veku. Niektoré štúdie predložili každej skupine vekovo primerané stimuly. 

V takomto prípade môže byť priebeh procesu čítania porovnaný v rámci skupín (za predpo-

kladu starostlivého výberu stimulov), analýza účinkov bude medzi vekovými skupinami (me-

dzikohortová štúdia), rozdiely medzi skupinami možno pripísať ich veku alebo môžu byť 

pripísateľné konkrétnemu súboru viet (textu), ktoré boli čítané v každej skupine. 

V iných štúdiách účastníci všetkých vekových kategórií čítali ten istý textový materiál. 

V takomto prípade sú analýzy realizované vnútri vekových skupín a eliminuje sa obava, že 

akékoľvek pozorované účinky súvisia s rozdielmi v materiáloch. Existuje však obava, že 

akýkoľvek súbor čitateľských materiálov bude pre mladších čitateľov inherentne ťažší v po-

rovnaní so staršími čitateľmi. 

Je zdokumentované, že pre zručných dospelých čitateľov má zvýšená náročnosť spraco-

vania textu vplyv na pohyby očí. Napríklad časy čítania slov sú dlhšie pri nízkofrekvenčných 

slovách než pri vysokofrekvenčných slovách (Henderson a Ferreira 1990). Je zrejmé, že ex-

perimenty s participantmi rôzneho veku, čítajúcimi rovnaké materiály, dospejú k rozdielom 

v pohyboch očí, ktoré sú aspoň čiastočne spojené s ťažkosťami súvisiacimi s textom pre čita-

teľov rôznych vekových kategórií. Nesmieme tiež zabúdať, že niektoré slová, ktoré sú priro-

dzené pre deti, no dospelí sa s nimi už nestretávajú, môžu taktiež skresliť výsledky. Vhodným 

riešením je výber dostatočne vhodných slov, s prihliadnutím na frekvenciu výskytu daných 

slov v jazyku dospelých a v jazyku detí. 
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5 Skúmanie čítania mimo digitálneho prostredia 

Svetové výskumy sa v oblasti online čítania a vyhľadávania informácií u detí pomocou 

technológie sledovania pohybu očí zaoberajú procesom čítania na úrovni jednotlivých slov 

alebo viet, na úrovni pochopenia celého textu a na úrovni čítania a spracovania textu v rámci 

viacerých dokumentov. Tieto výskumy v posledných desaťročiach pomohli pochopiť proces 

čítania samotného. Každodenné čítanie v reálnom svete sa však líši od scenárov použitých 

v daných experimentoch (Jarodzka a Brand-Gruwel 2017). Výzvou je prepojenie procesu 

samotného čítania s čitateľskými stratégiami v rôznych kontextoch reálneho sveta, napríklad 

aj v súvislosti s vyhľadávaním informácií. Skúmanie čítania aj mimo digitálneho prostredia 

umožňuje mobilné zariadenie na sledovanie pohybu očí integrované do rámu vo forme okulia-

rov. Tie má participant nasadené rovnako ako iné okuliare s tým rozdielom, že na vnútornej 

strane rámu sú umiestnené infračervené kamery snímajúce pohyb očí a na vonkajšej strane  

je umiestnená malá kamera, ktorá širokouhlo sníma scénu, na ktorú sa participant pozerá. 

Toto mobilné zariadenie funguje na rovnakom princípe ako statické zariadenie, t. j. na prin-

cípe diaľkovej video-okulografie. Obe zaznamenávajú rovnaké dáta (dĺžku fixácií, rýchlosť 

a smer sakád a pod.), avšak mobilné zariadenia dosahujú menšiu uhlovú presnosť a pracujú 

na nižších frekvenciách. Rozdielne je aj spracovanie výsledkov vzhľadom na to, že v tom 

prípade sa nehýbu len oči participanta, ale dynamická je aj scéna a jej spracovanie do teplot-

ných máp, ciest pohľadu a štatistických výpočtov – konkrétne stimuly a oblasti záujmu sú 

tak omnoho náročnejšie. 

Záver 

Rozvíjajúce sa technológie teraz poskytujú nové prostriedky na zhromažďovanie a ana-

lýzu empirických údajov, ktoré nám umožňujú skúmať širší okruh otázok týkajúcich sa po-

vahy a nadobúdania čitateľskej gramotnosti; najnovšie technológie sú dostatočne zdokonale-

né, aby sa mohli zapojiť do kvalitatívne nových rozmerov výskumu čítania, a to dokonca 

v prirodzenom prostredí. Počítačom podporované sledovanie pohybov očí predstavuje jednu 

z takýchto technológií – sofistikované zariadenia na sledovanie očí dokážu zachytiť presné 

pohyby a fixačné pohyby ľudských očí pri čítaní textu alebo pri prezeraní iného vizuálne 

prezentovaného materiálu. 

Využitie štatistických zostáv generovaných na základe väčších dátových setov, ktoré  

sú poskytované meraniami metódou sledovania pohybov očí, možno použiť samostatne na 

meranie čitateľských výkonov v kontexte čitateľského vývinu a dosahovania čitateľského 

kvocientu v jednotlivých vekových kategóriách, vývinových fázach čitateľa, v komparačných 

štúdiách u špecifických kategórií čitateľov a používateľov informácií. Z  nich možno násled-

ne odvodzovať záujmy, charakteristiky, ale aj kontext, stav a problémy čitateľov a používa-

teľov informácií. Možný smer modelovania čitateľského správania nabáda aj k zapojeniu 

hlbších, kvalitatívnych metód skúmania čitateľského správania človeka. Oveľa väčšie mož-

nosti potom sľubuje uvedená metodológia v triangulácii s inými výskumnými metódami 

v prospech zisťovania kultúrnych, etnografických, sociálnych, edukačných, ekonomických 

a ďalších faktorov. 

Práve kultúrne, edukačné, psychologické a sociálne aspekty patria medzi veľké výzvy 

pre knižničnú a informačnú vedu v rámci skúmania informačného prostredia a čitateľského 

správania s využitím metódy sledovania pohybu očí. 
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Resumé 

METODOLOGICKÉ ASPEKTY SLEDOVANIA POHYBU OČÍ V KONTEXTE 

VÝSKUMU ČÍTANIA 

Katar ína Buzová,  Ľudmi la Hrdináková,  Milan Regec  

V historickom prehľade sú charakterizované etapy výskumného záujmu o čítanie – od éry podmieneč-

ného vzdelávania cez éru prirodzeného vzdelávania, informačnú éru, éru sociokultúrneho konštrukti-

vizmu až po súčasnú éru zapojeného učenia. Vysvetlené sú relevantné priestorové (amplitúda, fixačná 

pozícia a pod.) a časové (dĺžka sakády, trvanie fixácie, doba opakovaného čítania a pod.) výskumné 

premenné. Príspevok prináša prehľad hodnôt daných parametrov v kontextoch čítania rôznych typov 

obsahov, zohľadňujúc pritom spôsob čítania, vek a pod., ale aj faktory vplývajúce na očné pohyby pri 

čítaní a koncept čitateľského kvocientu. V rámci metodológie sledovania pohybov očí pri čítaní sú po-

písané prístupy k formulácii hypotéz, ktorými sú exploratívny pilot, rybársky výlet, operacionalizácia 

riadená teóriou, operacionalizácia prostredníctvom tradícií a paradigiem. Charakterizované sú aj naj-

väčšie vybrané teoretické a metodologické problémy týkajúce sa metódy sledovania pohybu očí vo 

výskume čítania. 

Summary 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF EYE TRACKING IN THE CONTEXT OF 

READING RESEARCH 

Katar ína Buzová,  Ľudmi la Hrdináková,  Milan Regec  

The historical review characterizes the stages of research interest in reading - from the era of condition-

al education through the era of natural education, the information era, the era of socio-cultural construc-

tivism to the current era of involved learning. The relevant spatial (amplitude, fixation, etc.) and time 

(cascade length, fixation time, re-reading time, etc.) research variables are explained. of the values of 

the given parameters in the contexts of reading different types of content, taking into account the way 

of reading, age, etc., as well as factors influencing the eye movements during reading and the concept 

of the reader quotient. Within the eye tracking methodology used during reading, approaches to hy-

pothesis formulations, such as exploratory pilot, fishing trip, operationalization driven by theory, opera-

tionalization through tradition and paradigms, are described. Characterized are also the most significant 

theoretical and methodological problems concerning the method of eye tracking in reading research. 
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