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Úvod 

Čítanie je jedným z najtrvalejších a najvýznamnejších kognitívnych vynálezov ľudstva 

(Mishra 2015). Plynulé a presné čítanie a čítanie s porozumením sú kľúčovými schopnosťa-

mi pre dosahovanie adekvátnych akademických výsledkov (Krieber et al. 2016), pre pozná-

vanie a vzdelávanie sa, vedecké bádanie i pre praktický život. Niektorí autori (Howard 2011; 

Wiegand 1997; Cullinan 2000; Nitecki 1986; Copeland a Martin 2016) opakovane poukazujú 

na to, že knižničná a informačná veda by nemala ignorovať či potláčať tematiku voľnočaso-

vého čítania (a čítania vôbec) v prospech tém spracovania a vyhľadávania informácií. 

Čítanie je komplexným kognitívnym procesom, ktorého priebeh je veľmi ťažko uchopi-

teľný. Čiastočný pohľad do procesov čítania poskytla metóda verbálneho protokolu, ale až 

štúdium čítania pomocou technológie sledovania pohybu očí začína odkrývať skutočnú pod-

statu mentálnych procesov recepcie textu. 

1 Pohyby očí a kognitívne procesy počas čítania 

Registrácia pohybov očí bola použitá už v starších štúdiách procesu čítania. Početné vý-

skumy potvrdili, že pohyby očí sú významnou procesuálnou a operačnou zložkou čítania 

a úzko súvisia aj s rozmanitými kognitívnymi funkciami, ktoré proces čítania podporujú (Just 

a Carpenter 1980). 

Pre čítanie je typické sekvenčné skenovanie textu zľava doprava a zhora nadol alebo 

v opačnom smere v závislosti od systému písania. Pri čítaní, rovnako ako v každom procese 

zrakovej percepcie informácií, sa oči nepohybujú kontinuálne, ale diskontinuálne, hoci naše 

fenomenologické skúsenosti hovoria opak (Bezrukich a Ivanov 2013). Pohyby očí v rámci 

čítania predstavujú striedanie (relatívne) statických fixácií a veľmi rýchlych skokov z jedného 

bodu fixácie do druhého – sakád, takže fixácie možno považovať za medzisakadické interva-

ly (Jošt 2011). 

Sakády je potrebné odlišovať od iných typov pohybov očí – vergencií, sledovacích (pur-

suit) a vestibulárnych pohybov očí. Hoci sú tieto mimoriadne dôležité (Bach, Rita a Collinz 

1971), metodológia výskumu pohybov očí pri čítaní sa zvyčajne zameriava hlavne na makro-

sakády (ďalej len sakády). 
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Sakády sú rýchle očné pohyby – skoky, ktorých trvanie sa pohybuje od 10 do 80 ms 

a priemerná rýchlosť je 200 – 600 °/s 
1
. Majú balistický charakter a ich funkciou je preniesť 

oko do fixačného bodu, kde je text foveovaný, inak povedané, dostať text na žltú škvrnu 

sietnice, ktorá je miestom najostrejšieho videnia (Jošt 2011). Vzdialenosť, do ktorej sa oči 

pohybujú počas každej sakády, je od 1 do 20 znakov, v priemere 7 – 9 znakov. Veľkosť 

sakád (amplitúda) sa pohybuje od niekoľkých uhlových minút (pri mikrosakádach) až po 

niekoľko stupňov (napríklad v prípade skoku na nový riadok alebo na novú stranu textu). 

Fixácia je medzisakadický stav relatívneho pokoja očí
2
, v rámci ktorého sú z textu (slo-

va) extrahované informácie. Trvanie jednej fixácie je od 100 do 2000 ms, priemerne 200 –

250 ms. Slovo môže mať jednu alebo viac fixácií. Na trvanie fixácií a celkovú dĺžku skúma-

nia slova majú vplyv určité vlastnosti slova, respektíve okolitých slov (Dubasova [bez dátu-

mu]), ale aj dispozície a charakteristiky čitateľa (pozri napr. Krieber et al. 2016). Pomer 

dĺžok fixácií a sakád sa značne líši aj pre jednu a tú istú osobu v rámci jedného fragmentu 

textu. 

Pri realizácii sakády v rámci procesov čítania sú dôsledne riešené tri problémy: určuje 

sa moment začiatku skoku, zabezpečuje sa určitá rýchlosť pohybu a vypočíta sa čas zastave-

nia (volí sa bod nasledujúcej fixácie) (Bezrukich a Ivanov 2013). 

Pri čítaní verbálnych textov sú dôležité niektoré zásadné mechanizmy sakád: 1. saka-

dická supresia (omisia) zabezpečuje, že informácie počas rýchleho pohybu oka nevidíme, dá 

sa povedať, že sakadická supresia je potlačenie deformácie obrazu (či oprostenie od tejto 

deformácie), čím sa eliminuje rozostrenie a rozmazanie obrazu. 2. Vizuálna maska je mecha-

nizmus, ktorý zabezpečuje, že vizuálna informácia získaná pred sakádou maskuje informá-

cie, ktoré vstupujú do vizuálneho systému počas pohybu sakády. Je založená na interakcii 

systentatívneho a tranzitorného systému, pričom sustentatívny systém je činný v dobe sakády, 

ktorá ukončuje fixáciu a vďaka nemu sa obraz načerpaný počas fixácie uchováva v krátko-

dobej pamäti niekoľko desiatok milisekúnd, teda počas sakády. Tranzitorný systém sa akti-

vuje na konci sakády a vymaže obraz udržiavaný sustentatívnym systémom a umožní vstup 

novej informácie v nastupujúcej fixácii (Jošt 2011). 

Vzhľadom na vysokú rýchlosť je prakticky nemožné v priebehu sakády (a rovnako ani 

bezprostredne pred a po nej) prijímanie akejkoľvek vizuálnej informácie (Dubasova [bez dá-

tumu]), niektoré zo štúdií konštatujú, že dokonca všetky kognitívne aktivity sú počas sakád 

potlačené. Keďže úlohy, používané vo väčšine týchto štúdií, sú relatívne jednoduché, zaují-

mavou otázkou pre výskum ostáva, či sa v zložitejších úlohách, akou je čítanie, spracovanie 

informácií počas sakád úplne pozastaví. 

Ako sme načrtli, foveácia objektu je vlastne dosiahnutie objektu alebo premietnutie jeho 

obrazu na miesto najostrejšieho videnia. Práve vtedy sa realizuje fixácia pohľadu na dané 

slovo (časť textu) a extrakcia informácie z textu (slova). 

Primárnym určujúcim faktorom trvania fixácie (ako dlho ostávajú oči fixované na fixa-

čnej pozícii/slove) je to, aké ľahké alebo ťažké je spracovanie fixovaného slova. Trvanie 

fixácie je veľmi ovplyvnené faktormi ako frekvencia slova (ako často sa slovo vyskytuje 

v jazyku, respektíve v texte), vek nadobudnutia (vek, v ktorom sa čitateľ slovo naučil), pred-

vídateľnosť slova (daná dĺžkou slova a predchádzajúcim kontextom), rozsahom príbuzných 

                                                           
1
 °/s – vizuálny uhol za sekundu, 1o sú približne 3–4 písmená 

2
 Adjektívum „relatívneho“ je pri popise fixácií namieste – citlivejšie zariadenie totiž dokáže zachytiť jemné fixačné 

pohyby, ktoré oko realizuje pri pohľade na pevný bod: tremor, drift a mikrosakády (Jošt 2011). Tieto pohyby očí 
sú nepatrné a ich presná povaha a funkcia je trochu nejasná (Rayner 1998). 
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tvarov slov (koľko slov môže byť tvorených zmenou jedného písmena v slove) a podobne 

(pozri Hyönä 2011; Rayner 1998, 2009 cit. podľa Schotter, Bernhard a Rayner 2012). 

Ľudské oko sa vyznačuje rozličnou citlivosťou sietnice a jemné detaily (teda i písmená 

textu) môžu byť rozlíšené práve iba foveou. Pri zvyšujúcej sa excentricite od tohto miesta 

zraková ostrosť rýchlo klesá. Z hľadiska ostrosti rozdeľuje každá fixácia pri čítaní videný 

riadok na tri oblasti: 1. foveálnu (cca 2° vizuálneho uhla) 2. parafoveálnu (cca 5° vizuálneho 

uhla na obe strany) a 3. periférnu (Jošt 2011; Schotter, Angele a Rayner 2012), ako to zobra-

zuje obrázok 1. Tie zodpovedajú tomu, ako časti textu dopadajú na sietnicu (obr. 2). 

 

Obr. 1 

Foveálne, parafoveálne a periférne oblasti: tri znaky tvoria 1° vizuálneho uhla. Ikona oka 

a čiara od nej predstavujú miesto fixácie (Schotter, Angele a Rayner 2012) 

 

Obr. 2 

Oblasti parafovea a perifovea sú obvodovými oblasťami žltej škvrny, sú na periférii sietnice 

(Dubasova [bez dátumu]) 

Oblasť vnímania textu (alebo funkčná oblasť pohľadu) je obmedzená v priebehu fixácie 

na 3–4 písmená vľavo od fixácie a 14–15 písmen vpravo fixácie (v angličtine; pozri McCon-

kie 1982; Rayner a Bertera 1979 cit. podľa Dubasova [bez dátumu]). V štúdiách venovaných 
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čítaniu sa často vyskytujú pojmy „foveálne videnie“ a „centrálne videnie“, „parafoveálne 

videnie“ a „periférne videnie“. Prvý pojem sa vzťahuje na videnie, ktoré poskytuje vnímanie 

písmen fixovaných okom (vykonáva sa receptormi z foveálnej oblasti a vyznačuje sa maxi-

málnou zrakovou ostrosťou). Parafoveálne videnie poskytuje vnímanie písmen, ktoré nie sú 

fixované pohľadom (Dubasova [bez dátumu]) a mnohé experimentálne údaje potvrdzujú sku-

točnosť čiastočného spracovania slov práve parafoveálnym videním. 

V tomto zmysle potom hovoríme o percepčom rozpätí (percetual span) ako o oblasti 

efektívneho videnia či oblasti, na ktorú čitateľ sústredí pozornosť a z ktorej môže získavať 

užitočnú informáciu. Pri čítaní sa jeho veľkosť vyjadruje obyčajne počtom písmen, ktoré či-

tateľ zachytí počas fixácie, t. j. z jedného fixačného bodu (Rayner 1998). Percepčné rozpätie 

sa vymedzuje tradične do 30 písmen, a to podľa vyspelosti čitateľa a, ako sme uviedli vyššie, 

jeho tvar je asymetrický (Rayner, Slattery a Bélanger 2010). 

Parafoveálny náhľad na slovo (parafoveal preview) znižuje čas následnej fixácie, lebo 

poskytuje užitočné informácie, a to zväčša spaciálneho charakteru: o dĺžke a tvare slov, ďalej 

o hraniciach medzi slovami a hraniciach textu ako celku, ale i písmenového charakteru (t. j. 

čitateľ je schopný identifikovať niektoré písmená). Ide o tzv. parafoveálny efekt (alebo bene-

fit parafoveálneho náhľadu (parafoveal preview benefit; pozri Dubasova [bez dátumu]), kto-

rého podstatou je priaznivý vplyv informácie, ktorú čitateľ čerpá z parafoveálnej zóny (Ray-

ner 1998; Rayner, Slattery a Bélanger 2010). 

Aj keď sémantizácia je funkciou foveálneho uchopenia slova, čiastočným spracovaním 

slov získaných parafoveálnym videním „predspracuje“ čitateľ prichádzajúce slová, ktoré spa-

dajú do parafovey (aj napriek tomu, že je text degradovaný), a navyše toto „predspracovanie“ 

umožňuje preskočenie niektorých slov. Je zrejmé, že hlavným cieľom čitateľa je spracovať 

fixované slovo, aby zistil jeho význam, čitatelia však nemusia fixovať všetky slová vo vete, 

aby pochopili text, to znamená, že v niektorých prípadoch sú schopní spracovať dve slová 

(a niekedy aj tri slová, ak sú všetky krátke) v rámci jednej fixácie. Čitatelia priamo fixujú iba 

asi 70 % slov textu a ostatných 30 % slov preskočia (Dubasova [bez dátumu]; Schotter, Angele 

a Rayner 2012). 

Najsilnejším prediktorom preskakovania slov je dĺžka slov: čitatelia častejšie preskočia 

krátke slová o 2 – 3 písmenách ako dlhšie s 9 – 12 písmenami (Schotter, Angele a Rayner 

2012). Preskočenie však nie je spojené len s krátkymi slovami, na preskočenie slova má tiež 

vplyv (ale v menšej miere) predvídateľnosť na základe kontextu a frekvencia slova (Schotter, 

Angele a Rayner 2012; Dubasova [bez dátumu]). Zároveň sa ukazuje, že aj keď slová nie sú 

vynechané, čitatelia získajú z parafoveálnych slov niektoré užitočné informácie (Schotter, 

Angele a Rayner 2012). 

Parafoveálny efekt sa prejavuje v dvoch rovinách: a) okulomotorickej procesuálnej rovi-

ne, a to skrátením fixačnej doby a úbytkom fixácií, a b) v rovine čitateľského výkonu zrých-

lením tempa o nameraný počet správne prečítaných slov za časovú jednotku (Jošt 2011). 

Parafoveálny efekt je príznačný pre veľmi dobrých a vyspelých čitateľov – práve schop-

nosťou čerpať informácie z parafoveálnej oblasti a zlaďovať rôzne druhy informácií (a tak 

lepšie využívať čas čítania) sa líšia vyspelí čitatelia od menej vyspelých čitateľov v rovna-

kom veku (Schotter, Angele a Rayner 2012; Silva, Faísca, Araújo, Casaca a Carvalho 2015). 

Vo vzťahu k parafoveálnemu videniu rozlišujú niektorí autori čitateľov s vysokým stupňom 

parafoveálneho uvedomenia (tí logicky majú pozorovateľne vyšší parafoveálny efekt) a čita-

teľov s nízkym stupňom parafoveálneho uvedomenia (White, Rayner a Liversedge 2005). 

Parafoveálny efekt je zohľadnený vo väčšine modelov čítania (Dubasova [bez dátumu]), 

napriek tomu jeho presná povaha a rozsah sú nejasné. Otázkou stále ostáva, či sa môže v rámci 
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neho postupovať až na úroveň sémantického spracovania, alebo či sa môže rozšíriť na viac 

ako dve priestorovo priľahlé slová (Schotter, Reichle a Rayner 2014). 

Pri čítaní sa vyskytujú aj pohyby očí späť k predtým čítanému textu, tzv. regresie. Re-

gresie môžu predstavovať 10 – 15 % všetkých sakád (Schotter, Angele a Rayner 2012) a ich 

počet je úmerný subjektívnej zložitosti textu (Dubasova [bez dátumu]) a čitateľskej vyspe-

losti (zručnosti) čitateľa. 

Očné pohyby čitateľa sú za bežných okolností riadené pozornosťou. V tejto súvislosti 

možno pozornosť definovať ako kognitívnu operáciu umožňujúcu výber určitej oblasti vo 

vizuálnom poli, z ktorého má čitateľ načerpať informácie a spracovať ich, pričom presun 

pozornosti na jednu stranu vizuálneho poľa povzbudzuje celý tento proces a súčasne tlmí 

vyhľadávanie a spracovanie informácií, ktoré sa nachádzajú na opačnej strane vizuálneho 

poľa (ide o tzv. inhibičný mechanizmus) (Jošt 2011). V kontexte čítania možno pozornosť 

chápať širšie a rozlišovať jej činnosť prinajmenšom na dvoch úrovniach: 1. čitateľ sleduje 

vizuospaciálnu (percepčnú) stránku textu, t. j. spracováva informácie o dĺžke slov, ich tvare, 

rozmiestnení na riadku a pod., 2. čitateľ sleduje jazykovú stránku textu, t. j. spracováva text 

fonologicky, syntakticky, morfologicky a sémanticky. 

Pri čítaní epického a odborného textu vystupuje do popredia sémantické spracovanie 

a pri spracovaní lyrického textu vystupuje do popredia estetická zložka a krása slov, ich rade-

nie, a teda iné druhy spracovania informácií. 

Mnohí autori prirovnávajú pozornosť ku svetelnému kužeľu: informácia, ktorá sa vy-

skytne vo vnútri kužeľa je spracovávaná najdokonalejšie a najúplnejšie. Podľa tvaru kužeľa 

sú rozpracované dva modely, ktoré vysvetľujú, ako pozornosť čitateľa pracuje: 1. podľa tzv. 

mikrokužeľového modelu sa zameriava pozornosť na malý objekt, ktorý zodpovedá jednému 

písmenu a presúva sa z písmena na písmeno, pričom jeho pohyb je kontinuálny a 2. podľa 

makrokužeľového modelu sa zameriava pozornosť čitateľa na celé slovo, či dokonca skupinu 

slov, pričom sa informácie osvetlené kužeľom spracovávajú paralelne. Tento model tak umož-

ňuje čitateľovi, aby spracovával slovné celky globálne. 

Uvedené modely rozdielne pracujú s parafoveálnym videním, rozlične teda využívajú 

parafoveálny efekt: v mikrokužeľových podmienkach je parafoveálny efekt menší a v ma-

krokužeľovom modeli pozornosti je parafoveálny efekt logicky väčší. Opäť je nevyhnutné 

dodať, že makrokužeľový model je typický pre vyspelých čitateľov (Jošt 2011). 

Pozornosť zohráva kľúčovú úlohu pri spracovaní informácií. Jej adekvátne fungovanie 

je potrebné pre správny rozvoj komplexných kognitívnych schopností. Deti s deficitom pozor-

nosti majú často ťažkosti nielen s čítaním, ale i s písaním a matematikou, a následne i s celým 

komplexnom vzdelávacích kompetencií (Commodari a Guarnera 2005). Štúdie potvrdzujú 

taktiež tesný vzťah medzi pozornosťou, rýchlosťou čítania a rozpoznávaním slov, dobrá po-

zornosť čitateľov má významný vplyv i na čitateľskú fluenciu či porozumenie (Yildiz a Çe-

tinkaya 2017). 

2 Stručný prehľad modelov kontroly pohybu očí počas čítania 

Na samotnom začiatku skúmania očných pohybov stál predpoklad Justa a Carpenterovej 

(1980) známy ako oko-myseľ (eye-mind) predpoklad, ktorý pracuje s tézou, že pohľad zostá-

va fixovaný práve na tú oblasť vizuálneho poľa, ktorá sa v danej chvíli kognitívne spracová-

va. Tento predpoklad stál i pri zrode tvorby modelov kontroly pohybu očí počas čítania. 

Technológia sledovania očí umožňuje presne merať trvanie fixácií a sakád počas číta-

nia, zisťovať smerovanie pohľadu, sledovať trajektóriu skokov a taktiež určovať, ako je loka-
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lizovaná pozornosť, ako sú identifikované slová, ako prebieha jazykové spracovanie textu, 

aké kognitívne procesy sa podieľajú na dešifrovaní tlačeného textu atď. (pozri napríklad 

Rayner 1998). Dlhé obdobie však ostávala otázka kontroly pohybov očí počas čítania meto-

dologickým problémom. Tým intenzívnejšie sa časť výskumných snáh zameriavala na hlbšie 

pochopenie vzťahu medzi pohybom očí a vedomím a na štúdium kognitívnych procesov zod-

povedných za kontrolu, programovanie a riadenie sakád. 

Ako sme spomínali vyššie, aby sa realizovala sakáda, musí vizuálny systém okrem iné-

ho: 1) určiť okamih začiatku sakády a 2) vypočítať okamih jeho zastávky, to znamená zvoliť 

miesto ďalšej fixácie. V teórii očných pohybov sú tieto dve úlohy zvyčajne označované sú-

hrnným termínom „programovanie sakády“. Prvú z úloh určíme ako „výber momentu spus-

tenia“ (otázka KEDY), druhú úlohu ako „výber cieľa“ (otázka KAM) (Jošt 2011). 

Výskum mechanizmu kontroly pohybu očí počas čítania musel odpovedať na to, ako 

prebieha programovanie a realizácia sakády, akým spôsobom sa realizuje výber cieľa saká-

dy, akú úlohu zohráva pozornosť ako sprostredkovateľ medzi pohybmi očí a lexikálnym 

spracovaním textu, a nakoniec, ako sa vlastnosti jazykového spracovania prejavujú v pohybe 

očí počas čítania. Postupný vývoj modelov čítania ukázal, že treba brať do úvahy obe úrovne 

– kognitívnu aj okulomotorickú (Rayner 1998). Najdôležitejšie však bolo pochopiť nielen to, 

ako jednotlivé systémy pracujú izolovane, ale aj to, ako sa navzájom ovplyvňujú a ako spo-

lupracujú. Tento cieľ prispel k rozvoju mnohých formálnych modelov kontroly pohybu očí. 

Moderné modely čítania sa dajú rozdeliť do troch skupín, ktoré sa navzájom výrazne  

líšia: 1. okulomotorické modely, 2. kognitívne orientované modely, 3. modely typu „ideálny 

pozorovateľ“ (Dubasova [bez dátumu]). V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad základ-

ných modelov riadenia a kontroly pohybu očí pri čítaní. 

Tabuľka 1 

Modely pohybu očí pri čítaní (prehľad) 

Model Kľúčové zdroje 

E-Z Reader (Serial Attention Shift = SAS) Reichle, Pollatsek, Fisher a Rayner 1998 

Reichle, Rayner a Pollatsek 2003 

Pollatsek, Reichle a Rayner 2006 

SWIFT (Guidance by Attentional Gradients = 

GAG) 

Engbert, Longtin a Kliegl 2002 

Engbert, Nuthmann, Richter a Kliegl 2005 

Mr. Chips (Ideal Observer) Legge, Klitz a Tjan 1997 

Legge, Hooven, Klitz, Mansfield a Tjan 2002 

EMMA (SAS within ACT system) Salvucci 2001 

Glenmore (GAG within Connectionist 

System) 

Reilly a Radach 2006 

SERIF (Primary Oculomotor Control 

= POC) 

McDonald, Carpenter a Shillcock 2005 

Competition/Activation (POC) Yang a McConkie 2001 

SHARE (POC) Feng 2006 
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V roku 2006 Reinhold Kliegl (spolu s Ralfom Engbertom je autorom modelu SWIFT) 

urobil nasledujúce provokatívne tvrdenie: „Modely ovládania pohybu očí pri čítaní sú sofis-

tikovanejšie a realistickejšie ako modely v akejkoľvek inej oblasti psychológie“ (Rayner 

2009). Modely sú postavené na dlhoročných empirických skúmaniach a zreteľnou formou 

popisujú okulomotorickú a kognitívnu aktivitu pri čítaní. 

2.1 Okulomotorické modely 

Modely, ktoré akcentujú prioritu okulomotorickej kontroly (Primary Oculomotor Con-

trol, POC), patria medzi tzv. modely okulomotorické. Zaraďujeme medzi ne O O’Reganov 

model a modely SERIF, Competition/Activation, SHARE. 

V modeloch POC dochádza k významnej variabilite v trvaní fixácie v dôsledku vlast-

ností okulomotorického systému. Tieto modely dobre vysvetľujú rozloženie fixačných miest 

v slovách a vynechávanie slov. Okulomotorické modely prezentujú nezávislosť očných po-

hybov a jazykového spracovania a venujú veľkú pozornosť nízkoúrovňovým vplyvom. Mo-

dely neodmietajú význam jazykových a kognitívnych procesov, tie však hrajú relatívne malú 

korekčnú úlohu. 

2.1.1 Strategicko-taktický model O’Regana 

Základným z POC modelov je Strategicko-taktický model O’Regana (Strategy-Tactics 

model), ktorý popisuje naznačené princípy, podľa ktorých: a) procesy riadiace pohyby očí 

„kedy“ a „kam“ fungujú relatívne nezávisle, b) identifikácia slova určuje, kedy začne pohyb 

očí dopredu, c) okulomotorické faktory nižšej úrovne sú hlavnými činiteľmi rozhodnutia, na 

ktorej pozícii v slove oko pristane (McConkie 1982; Morrison 1984; O’Regan 1990). 

Model operuje pojmom optimálna fixačná pozícia (optimal viewing position, OVP), 

ktorý vníma ako fixačný bod, z ktorého môže čitateľ najúčinnejšie spracovať dané slovo. 

O’Regan identifikoval OVP ako konkrétnu polohu v slove, kde je rýchlosť rozpoznávania 

a pravdepodobnosť refixácie na najnižšej úrovni (Reilly 1992). V optimálnom prípade čita-

teľ dosiahne OVP, z ktorej efektívne spracuje slovo. Toto spracovanie prebieha na dvoch 

úrovniach: nižšiu úroveň zahŕňa vizuálne dekódovanie slova – identifikuje sa dĺžka slova, 

základný tvar či obrys, ohraničenie slova na základe medzier. Vyššia úroveň potom zahŕňa 

jazykové dekódovanie – teda fonologizáciu, priradenie významu alebo výber z niekoľkých 

významov a kontextualizáciu (Jošt 2011). Optimálna fixačná pozícia však nie je konštantná, 

pretože slová majú rozličnú dĺžku, to znamená, že čitateľ nedokáže naprogramovať veľkosť 

každej svojej nasledujúcej sakády tak, aby dosiahol optimálnu fixačnú pozíciu. Ak sa oko 

nedokáže priblížiť k optimálnej fixačnej pozícii slova, nastupuje typická vnútroslovná okulo-

motorická taktika – podľa O’Regana je sakáda nasmerovaná na druhý koniec slova a realizu-

je sa kombinácia informácií z oboch fixácií (Reilly 1992). Zameranie na optimálnu fixač-nú 

pozíciu predstavuje celkovú stratégiu, ktorá necháva cestu vnútroslovnej okulomotorickej 

taktike, aby maximalizovala množstvo získaných informácií po fixácii slova. 

2.2 Kognitívne orientované modely 

Kognitívne orientované modely tvrdia, že pohyby očí sú riadené procesmi lexikálneho 

spracovania a do určitej miery berú do úvahy okulomotorické faktory. Tieto modely sú roz-

delené do dvoch hlavných skupín: 
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 Serial Attention Shift (SAS, so sériovým sekvenčným presunom pozornosti) s realizá-

ciami v modeloch E-Z Reader, EMMA, Morrisonov model atď., 

 Guidance by Attentional Gradients (GAG, s rozdeľovaním pozornosti) s realizáciami 

v modeloch SWIFT, Glenmore atď. 

2.2.1 Morrisonov model 

Ako sme už poznamenali, na začiatku vzniku modelov očných pohybov pri čítaní stál 

predpoklad, že pohľad zostáva fixovaný práve na tú oblasť vizuálneho poľa, ktorá sa v danej 

chvíli kognitívne spracováva. Morrisonov model je prvým svojho druhu z kategórie procesu-

álnych modelov kontroly pohybu očí počas čítania, ktorého základným východiskom je, že 

očné pohyby sú riadené úrovňou jazykového spracovania, ktorá riadi i pozornosť (v jeho 

modeli sú jazykové spracovanie a pozornosť izolované). 

Morrisonov model je možné v krátkosti zhrnúť nasledovne: predpokladajme, že aktuál-

ne fixované slovo je slovo n. Ak je toto slovo správne identifikované, pozornosť sa presunie 

na slovo n + 1. Foveácia a priradenie vizuálnej pozornosti sa považujú za oddelené. Proces 

presunutia pozornosti na ďalšie slovo automaticky vedie k naprogramovaniu novej sakády na 

slovo n + 1. Ak však parafoveálne spracovanie postačuje a slovo nebude foveálne spracova-

né, pripravovaná sakáda je preprogramovaná a orientovaná na slovo n + 2 (Reilly 1992). 

Medzi základné nedostatky modelu patrí, že ráta len so sakádami, ktoré sa realizujú až 

vtedy, keď je jazykové spracovanie slova dokončené a nevysvetľuje, prečo sú niektoré slová 

refixované, ani to, prečo reálne pohyby očí vykazujú regresie – podľa modelu by refixácie 

a regresie ani nemali nastať. Ďalšou rezervou modelu je, že podľa neho by parafoveálny efekt 

mal byť stály (nemenný), pri pozorovaní čítania vyspelých čitateľov sa však parafoveálny 

efekt ukazuje ako veľmi premenlivý (Jošt 2011). Práve tieto nedostatky stimulovali vznik 

modelu E-Z Reader. 

2.2.2 E-Z Reader 

E-Z Reader (z fonetického obrazu anglického „easy“ = „ľahký“ a „reader“ = „čitateľ“) 

je rad kognitívne založených modelov (Reichle et al. 1998; Reichle, Rayner a Pollatsek 2003; 

Pollatsek, Reichle a Rayner 2006). Vo všetkých verziách tohto modelu sú pohyby očí počas 

čítania riadené procesmi jazykového spracovania. Najnovšia verzia tohto modelu, E-Z Rea-

der 10 (Reichle, Warren a McConnell 2009), predstavuje snahu zahrnúť vplyv premenných 

vyšších úrovní na pohyb očí. E-Z Reader je najpodrobnejší model čítania, ktorý dnes kombi-

nuje množstvo známych faktov. Jeho výraznou charakteristikou je to, že dostatočne jednodu-

cho ukazuje, ako kognitívne procesy riadia pohyby očí počas čítania. 

Model je postavený na dvoch kľúčových princípoch: 

 pozornosť je v každom okamihu fixovaná iba na jednom slove, posun pozornosti je 

prísne postupný (čo však neznamená nemožnosť paralelných procesov); 

 programovanie sakád je spúšťané mechanizmom lexikálneho spracovania. 

Lexikálne spracovanie slova sa vyskytuje v dvoch fázach (obe štádiá ovplyvňuje frek-

vencia a predvídateľnosť slova). V počiatočnej fáze L1 (trvá niekoľko milisekúnd) sa odha-

duje/hodnotí to, ako známe je slovo n. Dokončenie tejto fázy spustí proces programovania 

ďalšej sakády (príslušný signál je odoslaný do okulomotorického systému). Na výber miesta 

ďalšej fixácie vplýva tiež nízkoúrovňové „skenovanie“ súvisiace s pozornosťou, ktoré pôsobí 

paralelne s jazykovým spracovaním (takéto skenovanie určuje najmä hranice slova, poskytu-

je ho periférne videnie). V ďalšej fáze lexikálneho spracovania L2 sa v slovníku hľadá slovo. 
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Dokončenie tejto fázy vedie k posunu pozornosti na slovo n + 1, spracovanie ktorého má tiež 

dve etapy. Ak je však slovo n + 1 vysokofrekvenčné alebo ľahko predvídateľné, oba kroky 

spracovania sa môžu skončiť pred tým, ako sa presunie pozornosť na slovo n + 1; v tomto 

prípade sa pozornosť okamžite presúva k slovu n + 2, spustí sa programovanie sakády k slo-

vu n + 2 a sakáda k slovu n + 1 sa zruší. Inak povedané, proces spracovania závisí od vzťahu 

frekvencie a predvídateľnosti, prípadne nejednoznačnosti aktuálnych a nasledujúcich slov. 

Ak je čítané slovo nízkofrekvenčné a nejednoznačné, spracovanie bude trvať takmer celú 

dobu fixácie a ďalšie slovo bude spracované tiež v dvoch fázach, a to aj v prípade, že je vy-

sokofrekvenčné (tzv. efekt prelievania, spillover effect). Ak sú obe slová vysokofrekvenčné 

a ľahko predvídateľné, spracovanie druhého slova môže skončiť pred skokom (sakádou) 

a nevyžaduje fixáciu. Okrem toho pravdepodobnosť fixácie závisí od dĺžky slova (určená 

pomocou už spomenutého nízkoúrovňového skenovania): čím je slovo kratšie, tým je prav-

depodobnejšie, že bude vynechané (autori tu nevylučujú vplyv ďalších premenných). 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že pozornosť a jazykové spracovanie sú 

v modeli navzájom úzko spojené: lexikálne spracovanie sa zvyčajne začína po zameraní po-

zornosti na slovo a presun pozornosti na ďalšie slovo nastane po dokončení finálnej fázy 

lexikálneho spracovania. 

2.2.3 SWIFT model 

SWIFT model (Saccade Generation with Inhibition by Foveal Targets; Engbert, Longtin 

a Kliegl 2002, 2005) je založený na koncepcii paralelného spracovania slov (GAG paradig-

ma) a rovnako ako E-Z Reader, aj SWIFT je kognitívne orientovaný model – mechanizmus 

pohybov očí, ktorý je navrhnutý v tomto modeli čítania, zohľadňuje interakciu vizuálnych, 

kognitívnych a motorických systémov. Kľúčové princípy modelu SWIFT: 

 Spracovanie lexikálnych informácií je distribuované v priestore: informácie možno 

spracovať súčasne na viacerých miestach (princíp je založený na neurofyziologických 

údajoch: Rizzolatti 1983). 

 Výber začiatku a voľba cieľa sakády sú navzájom oddelené. 

 Generovanie sakád je autonómny (nezávislý na lexikálnom spracovaní) ľubovoľný 

proces, ktorý je korigovaný foveálnym potlačovaním. Foveálne potlačenie funguje 

počas fixácie ťažkých slov (je nevyhnutné na zvýšenie času čítania ťažkého slova). 

 Programovanie sakád prebieha v dvoch fázach: po prípravnej „flexibilnej“ fáze nasle-

duje „ťažká“ fáza, počas ktorej naprogramovaná sakáda už nemôže byť zrušená. 

 Pri výpočte dĺžky sakády sa vyskytujú systematické a príležitostné situačné chyby 

(Dubasova [bez dátumu]). 

Model zdôrazňuje dynamickú povahu vzťahu medzi stupňom lexikálneho spracovania 

a pohybom očí. Len čo čitateľ začne spracúvať slovo, poznanie textu sa uňho začína zvyšo-

vať. V dôsledku toho sa rozhodnutie o tom, kam a kedy nasmerovať oči, v priebehu času 

mení a závisí od predchádzajúcich miest fixácie. Jazykové spracovanie prebieha na dvoch 

úrovniach. Na prvej, predbežnej úrovni ešte nie je vybrané slovo ako ďalší fixačný bod, 

zhromažďujú sa informácie o vlastnostiach slova, napríklad o jeho dĺžke. Na druhej úrovni 

lexikálneho spracovania sa aktivačná hodnota slova zníži a po úspešnom dokončení spraco-

vania dosiahne nulu. 

Model SWIFT zohľadňuje tri typy fixácie jedného slova: a) dĺžka trvania jedinej fixácie 

na slovo, b) a c) trvanie prvej a dodatočnej fixácie (pre slová, ktoré sú opakovane fixované). 

Rozlišuje sa tzv. „first-pass“ prvé a „second-pass“ druhé čítanie. V prvom čítaní (first-pass 

reading) sa vypočíta dĺžka fixácie, pravdepodobnosť vynechania slova a pravdepodobnosť 
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a počet opakovaných fixácií. Pri druhom čítaní sa vypočíta celkový čas čítania (súčet všet-

kých zobrazených slov bez ohľadu na postupnosť fixácií) a pravdepodobnosť regresií (En-

gbert, Longtin a Kliegl 2005). 

2.3 „Ideálny pozorovateľ“ 

Tento typ modelu predstavuje aplikáciu vo forme počítačovej simulácie, napr. „Mr. 

Chips“ – nie je to striktne čitateľský model – presnejšie, nie je to model čítania človeka, aj 

keď je založený na základných faktoch o tom, ako je proces čítania štruktúrovaný a realizo-

vaný. 

„Ideálny pozorovateľ“ (ideal observer) nemá za cieľ modelovať realizáciu čitateľskej 

úlohy človekom, jeho úlohou je simulovať úlohu a jej realizáciu pri optimálnom využití do-

stupných informácií. Ak sa realizácia úlohy človekom zhoduje s ideálnou realizáciou (Mr. 

Chips), možno vyvodiť záver, že človek využíva všetky dostupné informácie a že možné 

obmedzenia, ktoré sa týkajú jeho výkonu, sú opísané obmedzeniami, ktoré sú definované 

v modeli (jednako z toho nevyplýva, že človek využíva rovnaký algoritmus ako „ideálny po-

zorovateľ“, pretože ten istý cieľ môže byť dosiahnutý viac ako jedným algoritmom). Ak člo-

vek vykoná úlohu horšie ako model, rozdiely môžu ukazovať na ďalšie obmedzenia, s kto-

rými sa človek stretne, ale „ideálny pozorovateľ“ nie. V treťom prípade, ak človek zvládne 

úlohu lepšie ako „ideálny pozorovateľ“, znamená to, že „ideálny pozorovateľ“ nemá k dispo-

zícii informácie, ktoré sú dostupné človeku a ktoré využíva človek (Legge et al. 2002). 

Integrácia vizuálnych, lexikálnych a okulomotorických informácií je kritickou súčasťou 

čítania. Mr. Chips je modelom ideálneho pozorovateľa (čitateľa), ktorý optimálne spája tieto 

zdroje informácií na čítanie jednoduchých textov pri minimálnom počte sakád. Správanie 

modelu poskytuje počítačový rámec na opätovné preskúmanie sakád pri čítaní človeka (Leg-

ge, Klitz a Tjan 1997; Legge et al. 2002). 

Uvedené modely sú len ukážkou riešenia problematiky očných pohybov a kognitívnych 

procesov pri čítaní, každopádne poskytujú stručný súhrnný pohľad na základné mechanizmy 

okulomotorickej a kognitívnej činnosti v procesoch čítania. Modely pohybu očí pri čítaní 

patria k najsofistikovanejším modelom v oblasti psychológie a ich využitie logicky tvorí 

podložie a základné opory ďalších výskumov. 

Záver 

Vzhľadom na to, že existuje vzťah medzi pohybmi očí a kognitívnymi procesmi (Liu, 

Lai a Chuang 2011), dokážeme pomocou merania očných pohybov skúmať to, ako detskí 

i dospelí recipienti spracúvajú informácie v rôznom formáte a v rôznom prostredí. Na zákla-

de týchto meraní vieme zistiť vizuálnu pozornosť na objekty v prostredí, zmeny v sústredení 

na dané vizuálne podnety (Just a Carpenter 1980), hĺbku spracovávania informácií (Rayner 

1998) a problémy v rámci tohto procesu (Jacob a Karn 2003). Technológia sledovania pohy-

bu očí poskytuje informácie o procesoch, ktoré ľudia nedokážu vedome kontrolovať a ovplyv-

ňovať. Jej využitie je obzvlášť zaujímavým a užitočným zdrojom informácií v prípade detí 

(detských čitateľov), čo nám umožňuje zhromažďovať informácie o tom, čo ich zaujalo, čo 

preferujú a čo ignorujú. Toto sa bežnými metódami dá zistiť len veľmi ťažko. 

Využitie modelov a teoretických konceptov pohybov očí pri čítaní tvorí východiskový 

bod pre definovanie modelov pohybu očí pri čítaní slovenského textu a profilov slovenských 

čitateľov v rozličných kategóriách. Okrem toho sa za niekoľko málo desaťročí nahromadil 
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rozsiahly súbor výskumov procesov čítania s použitím technológie sledovania pohybu očí 

a výsledky týchto výskumov sú rovnako dôležité pre syntetizáciu poznatkov s cieľom skú-

mať prostredie slovenského čitateľa a používateľa informácií. 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu APVV 15-0508 HIBER Informačné sprá-

vanie sa človeka v digitálnom priestore. Vznikol tiež vďaka podpore v rámci OP Výskum 

a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského 

v Bratislave, ITMS 26240220086, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionál-

neho rozvoja. 
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Resumé 

VÝCHODISKOVÉ TEORETICKÉ KONCEPTY VÝSKUMU ČÍTANIA 

METODOLÓGIOU SLEDOVANIA POHYBU OČÍ 

Ľudmila Hrd ináková,  Katar ína Buzová  

Prehľadový príspevok charakterizuje základné metodologické aspekty technológie a metódy sledovania 

pohybu očí v kontexte výskumov čítania. Charakterizované sú konkrétne pohyby očí, ktoré sa realizujú 

pri čítaní – sakády a fixácie, a zároveň ich rôzne mechanizmy – foveácia, percepčné rozpätie a parafo-

veálny efekt. Predstavené sú tri skupiny modelov kontroly pohybu očí počas čítania, a to okulomoto-

rické (strategicko-taktický model O’Regana), kognitívne orientované modely (Morrisonov model, E-Z 

Reader, SWIFT) a model „ideálneho pozorovateľa“. 

Summary 

THEORETICAL CONCEPTS OF USING EYE TRACKING IN THE READING 

RESEARCH 

Ľudmila Hrd ináková,  Katar ína Buzová  

This overview study is focused on the basic methodological aspects of the technology and methods of 

eye tracking in the context of reading research. Characterized are specific eye movements, such as 

saccades and fixations, their various mechanisms, foveas, perceptual spans, and parafoveal effects. 

Three groups of models of eye movement control during the reading are presented, namely the oculo-

motor (O’Regan strategic model), cognitively oriented (Morrison model, E-Z Reader, SWIFT) and the 

model of “ideal observer”. 
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