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1.Základné informácie o výskumnej úlohe: 

 

Názov výskumnej úlohy: Behaviorálny výskum s INTERACTOM a s Eyetrackingom. 

Termín realizácie: 1/2017 - 6/2018 

Vedúci výskumnej úlohy:  PhDr. Alena Kopányiová, PhD. (10%) 

Riešitelia: I.Belica, M.Kurečko (do 30.4.2018), E.Smiková, M.Kmeť, E. Sobotková, H. Lan-

čaričová (30.11.2017). 

Výskumný cieľ: Cieľom výskumnej úlohy je meranie vybraných behaviorálnych prejavov 

u detí pomocou behaviorálneho laboratória v SR (prostriedkami Interact a Eyetracking) a jeho 

používanie v podmienkach psychologickej a pedagogickej činnosti výchovného poradenstva 

a prevencie. 

 

2. Detailný popis realizovaného výskumu: 

 

1. Softwarový nástroj INTERACT 
(Kopányiová, Lančaričová, Smiková) 

 

Špecifické ciele: 

- podpora a supervízia užívania INTERACTu v podmienkach poradenských zariadení 

- popísanie a vytvorenie algoritmu štruktúrovaného využitia a spracovania dát behaviorálnych 

prejavov v rutinnej činnosti poradenských zariadení (diagnostika, poradenstvo, terapia, pre-

vencia, intervencia v triede a pod.) 

- skvalitnenie odbornej činnosti v poradenských zariadeniach využitím IKT prostriedkov 
 

ÚVOD 

      Pozorovanie a simultánne škálovanie jednou osobou nemožno považovať v diagnostickej 

praxi za vysoko validné a reliabilné, nakoľko je pri ňom veľký priestor pre vznik mnohých 

chýb. Súčasné pozorovanie viacerými odborníkmi je náročné na úpravu priestorov a čas. Preto 

je ideálne využite audio-vizuálneho záznamu, prípadne niekoľkých záznamov z rôznych uhlov. 

V bežnej poradenskej praxi, a to najmä u klientov raného a predškolského veku, sa často stre-

távame s potrebou diagnostiky interakcií rodičov s dieťaťom. Často sa jedná o analýzu komu-

nikačných stratégií alebo výchovných postupov, najvhodnejšie je, ak pozorovaní nie sú rušení 

treťou osobou. Rovnako, ak potrebujeme rodičovi ukázať ako pracuje dieťa bez jeho prítom-

nosti. Veľkou výhodou v poradenstve pre rodičov je možnosť spätne analyzovať prebehnuté 

interakcie s oporou o audiovizuálny záznam.  

 

Monitorovanie správania detí  

Softwarový nástroj INTERACT predstavuje výskumný softvér pre behaviorálne laboratórium, 

ktorý poskytuje flexibilný ale zároveň veľmi individualistický nástroj monitorovania správania 



 

 

žiakov aj žiakov so ŠVVP, či už pri sledovaní drobných motorických prejavov jemnej moto-

riky, pohybov očí, mimiky tváre (poruchy učenia), viditeľných prejavov správania (vyrušova-

nie žiaka na hodine, impulzívne správania a iné), aktivity, sociálne interakcie, stupnice emócií, 

prepisy prirodzeného hovoreného slova alebo čokoľvek čo je možné monitorovať/pozorovať. 

Prostredníctvom Interactu môžu odborní zamestnanci vo svojej poradenskej, resp. terapeutic-

kej práci spracovávať a vyhodnocovať komplexnejšie behaviorálne interakcie, ako mikropo-

hyby tak makropohyby, a v školskej triede ho možno použiť ako nástroj objektívneho vyhod-

nocovania krátkeho pozorovania. 

Technické špecifiká výskumného softvéru umožňujú vo výskumnej, ale aj v praktickej práci 

(napr. učiteľa, resp. odborníka) flexibilné prispôsobenie využitia spracovania a analýzy zá-

znamu správania žiaka Výstupy je možné zdieľať a štandardne ďalej štatisticky spracovávať. 

Realizácia si vyžaduje súhlas zákonného zástupcu, čím sa  umožňuje bezpečné  nahrávanie 

videa na kamerový CCTV systém a následné spracovanie napr. nástrojom Mangold 

INTERACT. Ide o softvérovo otvorené riešenie, kedy pomocou integrovaného servisu je 

možné využívať nové prebiehajúce softvérové vylepšenia a novo vytvorené funkcionality. Kó-

dovacie systémy monitorovania majú neobmedzené možnosti a sú nadefinovateľné pre rôzno-

rodé prostredie podľa konkrétnej oblasti. Je to nástroj využívaný vo vede a výskume v EÚ na 

prestížnych výskumných a univerzitných pracoviskách. 

 

Oblasti použitia monitorovania správania detí a mládeže 

      Inšpirácie využitia Interactu môžeme nájsť v zahraničí, kde je táto metóda rozšírenejšia, 

najmä na výskumné sledovania. 

     Ide o výskumné sledovania napr. detí s ADHD (Shilo, Zaidman-Zait, 2017), kde sa sledo-

vali interakcie 141 matiek a ich deti (60 s ADHD, 80 bez ADHD). Správanie rodičov a detí 

bolo pozorované počas vopred zadanej diskusnej úlohy: u rodičov sa sledovalo podporné ro-

dičovské správanie (ponúkanie a plánovanie pripomienok, kladenie otázok, poskytovanie vy-

svetlení a posúdenie názorov a návrhov dieťaťa) a negatívne rodičovské správanie (kritika, 

odmietnutie, negatívny vplyv). Behaviorálne pozorovania boli analyzované pomocou softvéru 

programu INTERACT (INTERACT16.05; Mangold). Zistilo sa,  že matky detí s ADHD pro-

dukovali viac negatívneho rodičovského správania ako matky detí, ktoré nemali ADHD. Matky 

dievčat boli oveľa reaktívnejšie ako matky chlapcov. Analýzou týchto monitorovaných preja-

vov sa zistilo, že v kontexte prístupu k deťom s ADHD je dôležitá aj schopnosť inhibície (za-

držania) reakcie rodiča, čo sa javí ako ochranný faktor pred negatívnym účinkom v prístupe 

k deťom s ADHD v rodičovskom správaní. Zadržanie odpovede v dialógu môže pomôcť rodi-

čom detí s ADHD realizovať podporené rodičovské správanie voči svojim deťom.  

     Viacero výskumov sa zameriava na pozorovanie interakcie rodič – dieťa v útlom veku die-

ťaťa, tu je využitie Interactu obzvlášť efektívne, lebo dokáže analyzovať aj drobné nuansy 

v správaní, ktoré nie je možné sledovať a analyzovať priamym pozorovaním. Napr. v štúdii 

Villalba, Gschwendt, Schmidtt (2006) sa sledovali interakcie otcov (N=72) a ich detí – trojme-

sačných dojčiat, ktoré mali dopad a súvis s problémami správania, keď mali deti 8 a 11 rokov. 

V rámci longitudinálneho výskumu boli zaznamenávané interakcie otcov a ich 3 mesačných 

detí počas hrovej resp. ošetrovateľskej interakcie. Následne bolo správanie detí vo veku 8 ro-

kov bolo vyhodnocované pomocou Achenbachovej škály na pozorovanie správania. V skupine 

detí s vyššou úrovňou externalizačného správania (poruchy správania) sa zistilo, že ich otcovia 

boli v období trojmesačného dojčaťa menej citliví v ranných interakciách. Tieto zistenia na-

značujú, že správanie otec a dieťa v priebehu raného detstva môže predpovedať neskoršie prob-

lémové správanie v školskom veku, hoci presné mechanizmy bude potrebné ešte  identifikovať.  

     Zaujímavý a pre prax vývinovej psychológie užitočný bol výskum (Behne, Carpenter, Call, 

Tomasello, 2005) zameraný na sledovanie reakcií dojčiat vo veku 6, 9, 12 a 18 mesiacov v si-

tuácii: dospelá osoba podáva hračky. Dospelá osoba bola rôznymi spôsobmi neochotný dať 

hračky (napr. dráždila dieťa s ňou, alebo sa s ňou sama hrala) alebo mala objektívny dôvod -  

hračka jej napr. spadla. Dojčatá vo veku 9, 12 a 18 mesiacov reagovali s väčšou netrpezlivosťou 



 

 

na situáciu, keď im dospelá osoba nebola ochotná dať hračku, ako keď ju jednoducho nedoká-

zala dať (keď hračka spadla). Šesťmesačné deti naopak nepreukázali žiadny dôkaz o takejto 

diferenciácii. Tieto zistenia poskytujú dôkazy o tom, že deti začnú rozumieť cielenej  činnosti 

najskôr až vo veku približne 9 mesiacov. 

     Ako je uvedené v predchádzajúcom výskume, Interact má vynikajúce možnosti v rámci lo-

gitudinálnych sledovaní. Ďalším zaujímavým príkladom je sledovanie vývoja interakcie spo-

jenej so symbolmi počas interakcií matka a dieťaťa predškolského veku. Štyridsaťdeväť detí, 

ktoré boli predtým pozorované ako batoľatá (LB Adamson, R. Bakeman a DF Deckner), sys-

tematicky pozorovali interakcie so svojimi matkami vo veku 3 ½, 4 ½ a 5 ½ roka počas aktivít 

zameraných na orientáciu v čase (minulosť/budúcnosť), na reakcie na vnútorné stavy a prezen-

táciu grafických systémov. Napriek tomu, že množstvo spoločného angažovania sa v aktivitách 

so symbolmi dosiahlo strop vo veku 3½ roka detí, jeho zameranie sa naďalej rozvíjalo kom-

plexnejšie a aj jeho podoba bola vyváženejšia. Tieto zistenia poukazujú na to, ako sa spoločná 

angažovanosť menila na rozvíjanie konverzačných zručností, ako aj na to, ako zostávajú zafi-

xované/upevnené z predchádzajúcich interakcií a podporných činností opatrovateľa (Adam-

son,  Bakeman,  Deckner, Nelson, 2014). 

    Len málo štúdií skúmalo vzory emotívnej koregulácie v rodinách detí s poruchou autistic-

kého spektra (ASD) alebo spôsoby, akými sa ich koregulačné vzorce emócii líšia od rodín 

normálne sa rozvíjajúcich detí (bez ASD). Na to bol využitý výskum s využitím prístupu dy-

namických systémov na porovnanie flexibilnej štruktúry a emocionálneho obsahu koregulácie 

medzi matkami a deťmi (3-7 rokov) s ASD (n = 47) a bez ASD (n = 26) za použitia analýzy 

behaviorálnych prejavov Interactom. 

    Vzájomné interakcie medzi matkou a dieťaťom v domácnosti boli zaznamenané videom a 

interakcie s emóciami boli zakódované v intervaloch na mikroúrovni na základe behaviorál-

nych a afektívnych výrazov. Analýzy týchto prejavov ukázali, že v dyáde matka a dieťa v sku-

pine s ASD strávili viac času, než v dyáde v skupine bez ASD, v nesúvisiacich stavoch anga-

žovanosti (dieťa negatívne/ matka pozitívna) a deti s ASD strávili viac času ako deti bez ASD, 

venovaniu sa výlučne objektom. Dyády matky a dieťaťa v skupine bez ASD zostali dlhšie vo 

vzájomných pozitívnych podmienkach angažovanosti. V porovnaní s dyadami v skupine bez 

ASD vykazovali dyady matky a dieťaťa v skupine ASD väčšiu flexibilitu (t. j. širší rozsah 

emocionálnych stavov, častejšie zmeny stavu a menej času v každom stave).  

Zistenia potvrdili, že deti s ASD preferujú objekty pred sociálnymi partnermi, dokonca aj keď 

sú vo svojom prostredí so svojimi matkami. Výsledky majú dopad najmä na intervencie pre 

interakcie matka-dieťa a sú zamerané na reguláciu negatívnych emočných stavov a udržanie 

pozitívnych podmienok v rodinách, ktoré vychovávajú deti s ASD (Yuqing Guo & Dana Rose 

Garfin & Agnes Ly & Wendy A. Goldberg). 

   Jednou z oblastí, ktorá je v súčasnosti v centre pozornosti je oblasť kariérového poradenstva.  

Aj v tejto oblasti boli uskutočnené sledovania za pomoci systému Interact s praktickým dopa-

dom pre prax poradenského systému, čo nás mimoriadne oslovilo. Klonek,Wunderlich, 

Spurkb, Kauffeld sledovali využitie Motivačných rozhovorov v oblasti kariérového poraden-

stva. Motivačný rozhovor (MI) je komunikačný štýl, resp. poradenská technika orientovaná na 

klienta s cieľom vyriešiť ambivalenciu klienta v rámci poradenstva súvisiaceho so zmenami. 

Potenciálny prínos MI pre kariérové poradenstvo uvádza niekoľko vedcov, ale nebol zrealizo-

vaný empirický výskum. Uvedená štúdia analyzuje dynamické interakcie v rámci kariérneho 

poradenstva. Motivačný rozhovor poradcov a klientov bol kódovaný dvomi pozorovacími kó-

dovacími schémami  (jeden pre poradcov a jeden pre klientov). Profily správania poradcov boli 

porovnané s benchmarkmi kvalitného MI. Okrem toho bola medzi stretnutiami posudzovaná 

verbálna ambivalencia klienta. Na záver bola analyzovaná dynamika medzi správaním poradcu 

a okamžitými verbálnymi odpoveďami klienta. Výsledky ukázali, že  kariérni poradcovia sa 

výrazne odlišovali v realizácii odporúčaných poradenských kritérií dobrej praxe MI. Ďalej sa 



 

 

ukázalo, že ambivalencia klientov počas stretnutí klesla. Výsledky naznačujú, že kariérne po-

radenstvo realizované formou motivačných rozhovorov uľahčuje kariérne rozhodnutia. Moti-

vačný rozhovor by mohol byť implemetovaný aj do kariérového poradenstva.  

Ako vidieť z uvedených výskumných príkladov, oblasť využitia analýzy interakcii prostred-

níctvom softweru Interact je v psychologickom výskume široká. Chceli sme poukázať na jeho 

rôznorodé využitie vo výskume – ako aj možnosti v poradenskej praxi. 

 

 

Zisťovanie využívania monitorovania správania detí a mládeže v rutinnej činnosti 

CPPPaP/CŠPP 

V rámci Národného projektu VÚDPaP - Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyv-

ňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí - sa vyškolili multiplikátori z ra-

dov odborných zamestnancov CPPPaP a vybraných CŠPP a behaviorálny program je súčasťou 

vybavenia všetkých CPPPaP a vybraných CŠPP. Jeho používanie v rutinnej odbornej práci po-

radenských zariadení je formou trvalej udržateľnosti výstupov NP VÚDPaP (2013-2015). 

Preto sme po dvoch rokoch od implementácie programu INTERACT zisťovali všeobecný po-

hľad na metódu INTERACT a jeho využitie - silné a slabé stránky použitia v rutinnej odbornej 

práci. Zmapovali sme v akej odbornej činnosti využívajú odborní zamestnanci program na 

analýzu videozáznamu ako aj ich pripomienky a odporúčania pre ďalšie možnosti práce 

s programom INTERACT. 

Softwarový nástroj INTERACT predstavuje výskumný softvér pre behaviorálne laboratórium. 

Prostredníctvom Interactu odborní zamestnanci vo svojej poradenskej, resp. terapeutickej práci 

môžu komplexnejšie spracovávať a vyhodnocovať behaviorálne interakcie.  

 

Prieskum 

V apríli 2017 sme vytvorili on-line evalvačný dotazník, ktorý mal za úlohu zber o využívaní a 

používaní INTERACTU po skončení NP VÚDPaP. Dotazník bol zameraný na zmonitorovanie 

aké je použitie analýzy videozáznamov odbornej činnosti Interactom v podmienkach poraden-

ských zariadení, pri ktorých odborných činnostiach je jeho použitie najčastejšie, resp. najjed-

noduchšie použiť a následne ich vyhodnotiť (kvalitatívna a kvantitatívna analýza). Okrem toho 

sme sa zamerali aj na to, aké sú silné a slabé stránky využitia Interactu v poradenských zaria-

deniach, resp. v jednotlivých odborných činnostiach. 

V rámci Národného projektu VÚDPaP sa vyškolilo spolu 84 multiplikátorov z radov odbor-

ných zamestnancov CPPPaP a vybraných CŠPP v používaní programu INTERACT. Z toho 70 

ľudí bolo vyškolených prezenčne a 14 ľudí bolo vyškolených distančne. 

Evalvačný online dotazník bol v máji 2017 distribuovaní všetkým vyškoleným multiplikáto-

rom  prostredníctvom emailu.  

V dotazníku sme sa zamerali na tieto oblasti:  

A) Všeobecný pohľad na metódu INTERACT a jeho využitie (silné stránky programu 

INTERACT, slabé stránky programu INTERACT, využitie INTERACTU v odborných 

činnostiach) 

B) Praktické použitie metódy INTERACT v odbornej činnosti (využitie programu 

INTERACT na analýzu viedozáznamu: ak áno - v akej odbornej činnosti, ak nie – dô-

vody) 

C) Pripomienky a odporúčania pre ďalšie možnosti práce s programom INTERACT  

 

V priebehu mesiacoch máj - september 2017 prebiehal zber spätnej väzby od vyškolených 

OZ v programe INTERACT prostredníctvom online formulára, ktorý sa zameral na silné 

a slabé stránky programu, jeho možnosti využitia v odborných činnostiach (pri ktorých odbor-

ných činnostiach je jeho použitie najčastejšie, resp. najjednoduchšie použiť a následne ich vy-

hodnotiť - kvalitatívna a kvantitatívna analýza).  



 

 

Prostredníctvom on-line dotazníka sme získali 10 podrobných spätných väzieb týkajúcich sa 

aktívneho používania programu INTERACT v podmienkach poradenských zariadení od mul-

tiplikátorov z CPPPaP a vybraných CŠPP. A 25 krátkych spätných informácii, že Interact 

v odbornej činnosti poradenské zariadenie sa z rôznych dôvodov nepoužíva. 
 

Zo získaných informácií vyberáme nasledovné spätné väzby rozdelené podľa jednotlivých otá-

zok v online dotazníku: 

1. Silné stránky využitia programu INTERACT v poradenskom zariadení: 
(,,Detailná analýza správania dieťaťa na základe pozorovania. Pri zachytení prejavov správania na 

kameru môžeme spätne po stretnutí s klientom/klientmi nachádzať prípadné nové súvislosti, ktoré sme 

počas vyšetrenia nestihli zaznamenať v rámci pozorovania. Následne je výhodou prehľadné spracova-

nie výsledkov v grafickej podobe.“, CPPPaP Prešov) 
(,,Prehľadnosť, ukladanie záznamov, spätná väzba kontrolovateľná klientom...“, CPPPaP Bardejov) 

2. Slabé stránky využitia programu INTERACT v poradenskom zariadení: 
(,,V bežných podmienkach poradenského zariadenia je ťažšie využiť túto metodiku z viacerých dôvodov. 

Jednak prejavy klientov - hlavne, ak majú byť pozorované väčšie deti - môžu byť ovplyvnené skutočnos-

ťou, že sa počas stretnutia vyhotovuje videozáznam, prejavy sú viac umelé, nehovoriac o verbálnych 

prejavoch. Ďalej sa stretávame (napriek podaniu podrobných informácií o účelu vyhotovenia vi-

deozáznamu) s ťažkosťami s udeľovaním súhlasu rodičov na tento účel. Rodičia neraz vyslovujú strach 

z toho, že by sa záznam mohol byť použitý nesprávne, hlavne sa boja, aby sa nedostal na internet. I keď 

daný súhlas dajú, väčšinou súhlasia s archiváciou tohto záznamu len po dobu analýzy, max. následnej 

spätnej väzby. Taktiež môže (hlavne pri analýze dlhších záznamov) zohrávať rolu časová náročnosť 

podrobného hodnotenia, čo pri starostlivosti o bežnú klientelu môže predstavovať značný problém.“, 

CPPPaP Nové Zámky) 

3. Využitie INTERACTu v jednotlivých odborných činnostiach: 
(,,diagnostika, poradenstvo, intervencia“, CPPPaP BB)  
(,,Najvhodnejšou možnosťou využitia tohto programu je  výskum, kde je potrebné detailná kvantifikácia 

údajov, čiže v tomto prípade napr. prejavov správania. Potenciál vidíme do budúcna pri nácviku ko-

munikačných a prezentačných zručností, kde by sa videozáznam mohol analyzovať spoločne s klientom 

v rámci spätnej väzby. Pri skupinových prácach, vedných napr. formou assessment centier, následne 

opäť využiť pri spätnej väzbe. Využitie všeobecne vidím aj pri diagnostike, intervenciách a ďalších čin-

nostiach, ktoré sú náplňou našej práce, brzdí ma však tá časová náročnosť.“, CPPPaP Prešov) 

4. Priestor pre podnety, návrhy pre zefektívnenie práce s programom INTERACT: 
(,,Program ako taký je výborný, vidím v ňom zmysel, ale práve z dôvodu finančno-existenčného cha-

rakteru v spojení s personálnym nevybavením CPPPaP sa nebude využívať v takej miere, ako by bolo 

dobré.“, CPPPaP Nitra) 
(,,Privítal by som možno nejaké spoločné fórum, kde by sa prediskutovali možnosti využitia tohto pro-

gramu. Zaujímali by ma odpovede v tomto formulári od ostatných pracovníkov vyškolených pre prácu 

s INTERACTom, ktoré by mohli slúžiť ako inšpirácia.“, CPPPaP Prešov) 

 

Väčšinou sme dostávali spätnú väzbu formou emailu alebo telefonického rozhovoru, že pro-

gram INTERACT sa v poradenských zariadeniach nepoužíva pre náročnosť času pri spraco-

vaní údajov a pre problém so získaním súhlasu od rodiča na vytvorenie videozáznamu a jeho 

analýzu. 

 

Príklady dobrej praxe 

Ďalej sme sa zamerali aj na zber záznamov príkladov dobrej praxe s cieľom ich následného 

odborného interpretovania pre potreby skvalitňovania odbornej činnosti školských poraden-

ských zariadení. 

K dispozícii máme 9 záznamov z príkladov dobrej praxe. V Nitrianskom kraji použili In-

teract v týchto poradenských zariadeniach - CPPPaP Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Levice, Zlaté 

Moravce a Komárno, v dvoch v banskobystrickom kraji (CPPPaP Banská Bystrica, Zvolen) a 

v jednom zariadení v kraji Trnava (Galanta). 

 

Analýza záznamov: 



 

 

Záznamy boli zamerané predovšetkým na sledovanie vzťahu medzi matkou a dieťaťom 

alebo sa sústredili len na samotné dieťa so špecifickým problémom (vzdorovitosť, hyper-

aktivita, agresivita). Dĺžka analýzy záznamov bola v priemere 3 minúty. V rámci analýzy sa 

multiplikátori zamerali na interakciu dieťaťa a jeho matky, správanie, emócie verbálne 

a neverbálne prejavy matky a dieťaťa. Spracované analýzy boli pre odborných zamestnan-

cov prínosné v rámci interpretácii jednotlivých prejavov správania rodiča/matky a dieťaťa, ako 

aj dieťaťa samotného a tiež prostredníctvom analýzy videozáznamu získali presnejšie informá-

cie o zlepšení správania dieťaťa a možných náznakoch v mimike, ktoré si predtým nevšimli, 

a s ktorými môžu ďalej pracovať v poradenstve. 

 

V databáze príkladov Dobrej praxe s Interactom v odbornej činnosti poradenských zariadení 

sú zachytené rôzne poradenské a terapeutické situácie ako je: 

- interakcia v skupine detí s poruchami správania  

- správanie dieťaťa v skupine rovesníkov pri voľnej kresbe 

- nadväzovanie kontaktu matky s dieťaťom 

- práca s dieťaťom počas stimulačnej aktivity 

V rámci analýzy bol Interact využitý najmä na monitorovanie prejavov detí (správanie, emócie, 

verbálne a neverbálne prejavy - pozitívne), očný kontakt, zmeny správania, frekvencie rôznych 

prejavov, dĺžka aktivity, rozhovoru a pod.  

Celkovo išlo o zachytenie zmien. Aj keď niektoré boli podľa autorov zjavné voľným pozoro-

vaním, no analýzou videozáznamu sa im podarilo získali presnejšie informácie o zlepšení, 

skvalitnení, resp. ústupu nevhodných foriem správania a pod. V rámci analýzy popisovali aj 

také detaily, ktoré si predtým nevšimli a s ktorými môžu ďalej pracovať v poradenstve. 

 

Príklady dobrej praxe v používaní Interactu sú so súhlasom autorov (súhlasy sú k dispozícii 

u hlavnej riešiteľky) umiestnené vo vnútornej časti Komposytu a sú tak sprístupnené odbor-

ným zamestnancom všetkých CPPPaP a vybraných CŠPP.  

https://www.komposyt.sk/kurzy/kurzy?id=14 

 
Záver a zhrnutie naplnenia špecifických cieľov: 

Realizáciou prieskumu o užívaní Interactu ako aj zber dobrej praxe jeho užívania sme sa snažili 

o podporu užívania INTERACTu v podmienkach poradenských zariadení a tým aj skvalit-

nenie odbornej činnosti v poradenských zariadeniach využitím IKT prostriedkov jeho 

využitia v evalvácii vlastnej odbornej činnosti.  

Náš monitoring užívania INTERACTu ukázal, že najčastejším dôvodom nepoužívania IN-

TERACTu je nedostatok času na evalváciu odbornej práce. To súvisí podľa nás najmä s časovo 

limitovanými a rozvrhnutými odbornými aktivitami ako je napr. školská zrelosť, kariérové po-

radenstvo, diagnostika/rediagnostika ŠVVP/SZP a pod.  

Ďalším dôvodom obmedzenia užívania sú s ťažkosti spojené s udeľovaním súhlasu rodičov na 

tento účel (súhlas s videozáznamom) a časová náročnosť podrobného hodnotenia a užívania 

nástroja INTERACT, ktoré však súvisia aj s vyššie uvedeným dôvodom súvisiacim s nedostat-

kom času pre evalváciu odbornej činnosti. 

Návrhy na podporu používania Interactu:  

- zrealizovať pracovné stretnutie multiplikátorov INTERACT (aktualizované vzdelávanie) - 

workshop na spracovanie videozáznamov odbornej činnosti INTERACTom (jeseň 2018) 

- šírenie ďalších príkladov dobrej praxe (publikovanie, zdieľanie na Komposyte) ako inšpirácie 

pre vlastné použitie INTERACTu u odborných zamestnancov. 

 

 

Vzdelávanie, resp. pracovné stretnutie multiplikátorov nebolo možné zorganizovať najmä 

z dôvodu odchodu Mgr. Hedviky Lančaričovej, riešiteľky zodpovednej za túto časť výskumnej 

úlohy, na materskú dovolenku (november 2017).  

https://www.komposyt.sk/kurzy/kurzy?id=14


 

 

V rámci pracovného stretnutia budú multiplikátori vzdelávaní najmä formou konkrétneho 

predvedenia štruktúrovaného využitia a spracovania dát behaviorálnych prejavov v ru-

tinnej činnosti poradenských zariadení, teda využitie vzorových postupov analýzy v kon-

krétnej odbornej činnosti v Interacte.  

 

Užívatelia zároveň uviedli aj množstvo kvalitných argumentov (silné stránky) použitia In-

teractu v poradenskej práci a je našou snahou ich v jeho používaní podporovať a v rámci 

tvorby koncepcie a štandardov poradenstva a prevencie počítať s potrebou evalvácie práce na 

úrovni odborník-klient (individuálna, skupinová činnosť), ktorú aj tento nástroj poskytuje 

a najmä počítať s časovou dotáciou s jeho spracovaním ako súčasť odborného výkonu odbor-

ného zamestnanca.        

 

Všeobecné odporúčania pre odbornú prax: 
Odporúčania pri použití INTERACTu: 

- vhodné je zameranie sa na monitorovanie prejavov detí ako je ich správanie, prejavy emócií, 

verbálne a neverbálne prejavy – pozitívne/negatívne), očný kontakt, zmeny správania, frek-

vencie rôznych prejavov, dĺžka aktivity, rozhovoru a pod.  

- ďalej na možné zachytenie zmien tak, aby sa aj analýzou videozáznamu podarilo získali pres-

nejšie informácie o detailoch v prejavoch správania, zlepšení, skvalitnení, resp. ústupu nevhod-

ných foriem správania a pod., s ktorými sa môže ďalej pracovať v poradenstve 

- ako súčasť evalvácie kvality odbornej činnosti 

 
Zhrnutie naplnenia harmonogramu: 

 

Projektový plán Realizácia a naplnenie cieľov 

Dotazníkový online zber o užívaní Interactu 

po skončení NP 

(Lančaričová, Kopányiová, Smiková) 

- vytvorenie e-prieskumného dotazníka 

- zber údajov (máj 2017)  

Vyhodnotenie  dotazníkového online zberu 

Spracovanie súčasných príkladov dobrej 

praxe – umiestnenie na KomposyT 

Uploadovanie súborov jednotlivých užívate-

ľov (video+sotfwarove spracovanie) 

(Lančaričová, Kopányiová) 

- prehľad silných a slabých stránok používa-

nia INTERACT v poradenstve 

 

- zber záznamov príkladov dobrej praxe (9 

príkladov), súhlasy autorov, žiadosti o dopl-

nenie a pod. 

Kvalitatívne a kvantitatívne spracovanie uží-

vania INTERACTu 

(Lančaričová) 

 

Aktualizácia príkladov dobrej praxe 

(Kopányiová) 

 

Publikačný výstup 

(Kopányiová, Smiková) 

- Interact bol využitý na monitorovanie pre-

javov detí (správanie, emócie, verbálne a ne-

verbálne prejavy - pozitívne)  

 

- Príklady dobrej praxe (9 záznamov): 

https://www.kompo-

syt.sk/kurzy/kurzy?id=14 

 

- Kopányiová, A., Lančaričová, H., Smiková, 

E., Štukovský, R.: INTERACT a jeho využi-

tie v poradenskej činnosti. Zadané do PaPD. 

 

 
 

 

2. Eyetracker a MangoldVision Softvérový balík 
(Belica, Kopányiová, Kmeť, Rajčániová) 

 

https://www.komposyt.sk/kurzy/kurzy?id=14
https://www.komposyt.sk/kurzy/kurzy?id=14


 

 

Špecifické ciele: 

- experimentálne meranie pohybov očí u detí s poruchami čítania  

- experimentálne použitie Eyetrackingu pri diagnostike CHIT (Kmeť) 

- skvalitnenie odbornej činnosti využitím IKT 

- vytvorenie programu štruktúrovaného využitia a spracovania dát behaviorálnych prejavov 

(očných pohybov) pri intervenciách nácviku čítania 

 

Hlavným cieľom (kvázi) experimentu je porovnanie pohybov očí dieťaťa s poruchami učenia 

a bez porúch. K tomu sme si stanovili nasledujúce hypotézy a výskumné otázky:  

H1: Priemerné skóre  v čítacích a výkonových testoch detí s poruchami učenia bude nižšie ako 

u detí bez porúch. 

H2: Počet fixácií očí v Čítacom teste bude vyšší u detí s poruchou učenia 

H3: Frekvencia výskytu trajektórie očných fixácií v subteste Tiché čítanie (CHIT, Kmeť 2016) 

bude častejšia u detí s poruchami čítania  

H4: Fokusové mapy pohybov očí pri čítaní sa budú v experimentálnej a kontrolnej skupine 

odlišovať kvantitatívne  aj kvalitatívne. 

Keďže išlo o naše prvotné experimentálne využitie Eyetrackera, hypotézy boli definované jed-

noducho a tak, aby sme sa prostredníctvom experimentu (N=1) naučili najmä analyzovať na-

merané hodnoty pohybov očí prostredníctvom Eyetrackera u dieťaťa s poruchovou učenia 

a u dieťaťa s normálnym čítacím výkonom bez poruchy učenia.    

 

Úvod 

Eye-tracking je technológia, ktorá umožňuje zaznamenávať zameranie pohľadu a pohybov 

očí pri sledovaní textov, obrázkov, displejov alebo pohyblivých scén. 

Zariadenie na meranie pohybov očí (Eyetracking) je merací prístroj. Následne analýza pohy-

bov očí ukazuje presne to, v akom poradí a ako dlho probant strávi čas pri sledovaní určitej 

konkrétnej položky. Toto nie je možné zistiť prostredníctvom voľného pozorovania ani formou 

dotazníkov či štruktúrovaných pozorovacích schém.  

Tieto zariadenia, spolu s jeho softwerovými riešeniami, je vhodné použiť na tzv. behaviorálny 

výskum, ktorý umožňuje aplikáciu behaviorálnych a sociálnych vied na štúdium akcií alebo 

reakcií osôb na vonkajšie alebo vnútorné podnety. 

V nasledujúcom texte by sme Vám chceli priblížiť základné informácie ohľadne technológie 

fungovanie eye trackingu, ako aj  biologické a funkčné vysvetlenie tejto technológie. V ďalšej 

časti príspevku sme sa snažili zhrnúť, aké je výskumné smerovanie využitia eye trackera v ob-

lasti analýzy čítania textu a možnosti praktického využívania snímania pohybov očí v populá-

cii detí a to najmä detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, resp. detí so zdra-

votným znevýhodnením (dyslexie, poruchy pozornosti a pod.), tak aby sa eyetracker mohol 

stať pomôckou odborných zamestnancov poradenských zariadení pri práci s deťmi a mláde-

žou. 

 

Snímanie pohybov oka 

Ľudské oko, pohyb oka a jeho meranie 

Pohyb ľudského oka ovládajú tri páry svalov. Vďaka nim sa oči môžu pohybovať okolo troch 

hlavných osí: horizontálnej (pohyb očí nahor a nadol), vertikálnej (pohyb smerom k nos 

a spánku) a predozadnej (prevracanie očí).  

Medzi základné pojmy spojené s pohybom očí patria: fixácie, sakády a hladké sledovacie 

pohyby. 

Fixácia je stav, keď oko zostáva počas určitého časového úseku relatívne v pokoji s cieľom 

získať vizuálnu informáciu. Môže trvať niekoľko desiatok milisekúnd až do niekoľkých se-

kúnd. Počas fixácie nie je však oko úplne nehybné. Rozlišujeme tri typy mikropohybov, ktoré 

oko v tom čase vykonáva. Tremor, spôsobený nepresným ovládaním svalov a drifty, pomalé 



 

 

pohyby vychyľujúce oko od centra fixácie, ktoré sú kompenzované mikrosakádami, rýchlymi 

pohybmi vracajúcimi oko do pôvodnej pozície.  

Dĺžka fixácií je do 50-800 ms, s priemernou hodnotou okolo 225 ms. Priemerne v texte fixu-

jeme približne 85 % plnovýznamových a 35 % neplnovýznamových slov. 

Medzi dvoma fixáciami dochádza k sakáde. Sakády sú najrýchlejšie pohyby, akých je ľudské 

telo schopné. Umožňujú nasmerovanie oka tak, aby bol sledovaný objekt vnímaný čo najos-

trejšie. Počas sakadických pohybov sa nezískava žiadna vizuálna informácia. 

Hladké sledovacie pohyby sú pomalšie ako sakády a umožňujú sledovanie pohyblivého ob-

jektu tak, aby sa jeho obraz neustále premietal na miesto najostrejšieho videnia.  

 

Niekoľko technologických informácii na úvod  

Zariadenie používané na meranie pohybu očí sa nazýva eyetracker. Existuje niekoľko rôznych 

spôsobov, ako toto zariadenie meria pohyby oka. Sú to sklerálne kontaktné šošovky, tzv. vy-

hľadávacia cievka. Väčšina komerčných eyetrackerov je však založená na video-okulografii 

(skr. VOC). Jej princíp spočíva vo využití jednej alebo viacerých kamier zachytávajúcich po-

hyb oka a následnom vyhodnotení obrazov takto získaných.  

V súčasnosti je dominujúca metóda odhadu miesta pohľadu z obrazu založená na sledovaní 

zrenice a odrazu na rohovke. Na získanie tohto odrazu sa zvyčajne používa fixne umiestnený 

zdroj infračerveného svetla, ktoré je pre ľudské oko takmer neviditeľné a preto nepôsobí ru-

šivo. Zdroj svetla sa odráža na svetlomenných plochách osvetleného oka (predná plocha ro-

hovky, zadná plocha rohovky, predná plocha šošovky a zadná plocha šošovky), tieto odrazy sa 

nazývajú Purkyňove obrázky. 

Väčšina eyetrackerov pracujúcich s videom určí prvý Purkyňov obrázok (skr. PO), ktorý sa 

odráža na prednej ploche rohovky. Tie citlivejšie využívajú okrem prvého PO  aj štvrtý (odraz 

zo zadnej plochy šošovky), vďaka čomu dokážu odlíšiť translačné pohyby oka od rotačných. 

Po získaní obrazu nasnímaného kamerou je cieľom obrazovej analýzy detekovať zrenicu a od-

raz na rohovke, aby mohli byť vypočítané ich geometrické stredy, ktoré sú potrebné pre ďalšiu 

kalkuláciu. A to môže byť dvoma typmi prístupu: 

1. prístup založený na charakteristikách – kedy sú charakteristiky v obraze oka detekované 

podľa kritérií stanovených automatickým algoritmom, napr. prahovaním. Prahovanie je me-

tóda segmentácie obrazu, vďaka ktorej je obraz oka rozdelený do oblastí s podobným jasom 

pixelov.  

2. prístup založený na modeloch – akým je napr. model oka. 

Najefektívnejším sa javí kombinovaný prístup, kde sa prvotný odhad pozície oka určí pomocou 

prístupu založeného na charakteristikách a následne sa určí poloha zrenice a odrazu na rohovke 

prístupom založeným na modeloch. Vďaka rýchlemu nájdeniu potenciálnych zreníc je výpoč-

tová náročnosť vyhľadávania zrenice pomocou modelov výrazne nižšia. 

Po korektnom nájdení stredu zornice a odrazu na rohovke je potrebná ešte kalibrácia eye trac-

kera. Dôvodom nutnosti kalibrácie je  fakt, že odhad bodu pohľadu je počítaný na základe 

vzájomnej polohy dvoch referenčných bodov, následne sa dá vypočítať, kam sa človek pozerá 

(Šisková, L., 2015). 

  

Výskumné smerovanie využitia Eyetrackera v oblasti analýzy čítania textu 

Pri čítaní textu sa naše oči pohybujú tam a späť po riadkoch z jedného slova na druhé a z jed-

ného riadku do iného. Pri každom slove urobíme veľmi krátke zastávky, niekedy dokonca dva-

krát, v závislosti od dĺžky a zložitosti štruktúry slova. Počas týchto zastávok, ktoré trvajú medzi 

50 a 1500 ms, meriame dĺžku týchto zastávok tzv. „fixácie" a medzitým rýchle pohyby, tzv.  

„sakády“.   

Väčšina výskumov čítania sa zameriava na čítanie jednotlivých slov alebo viet. V bežnom ži-

vote však takého texty nečítame, vo všeobecnosti čítame texty homogénne, komplexne (ako 

články, básne, knihy a pod.)  



 

 

Napriek tomu, sú  pre pochopenie analýzy pohybov oka pri čítaní dôležité aj výskumy snímania 

pohybov očí pri čítaní jednotlivých slov a viet (tzv. úroveň 1), výskumy čítania a porozumenia 

celých textov (úroveň 2) ako aj čítanie viacerých dokumentov, tzv. multitasking (úroveň 3). 

Toto všetko sú výskumy, ktorých závislé premenné sa týkajú štruktúry textu na čítanie (jedno-

duchosť versus zložitosť). Výskumy v tzv. úrovni 4 sa zameriavajú na popis vplyvu samotného 

čitateľa textu (Jarodzka, Brand-Gruwel, 2017). 

Oblasť výskumu snímania pohybov očí pri čítaní jednotlivých slov a viet je pravdepodobne 

najrozsiahlejšie skúmaná téma. Odpovedá nám na otázku „Kedy a kde (na akom mieste) fixu-

jeme pohyb oka pri čítaní slova?“ Výskum v oblasti spracovania jednotlivých slov viedlo k vy-

tvoreniu a zdokonaleniu tzv. okulomotorického modelu. Tieto modely predpovedajú, že pri-

márna fixácia a ako aj každá ďalšia fixácia na čítané slovo závisí len od okulomotorických 

faktorov, ako napríklad, kde je optimálne miesto fixácie pri čítaní slova a nie na jeho ďalšom 

lexikálnom spracovaní. Predpokladá sa však, že počas čítania je pohyb oka a pozornosť koor-

dinovaná. Po určitom prahu kognitívneho spracovania (napr. lexikálny prístup) vizuálna po-

zornosť dá signál a oko sa presunie na ďalšie slovo (Jarodzka, Brand-Gruwel, 2017). 

Model, ktorý zahŕňa tieto perspektívy, je tzv. "E-Z čitateľský model", ktorý navrhli autori  Re-

ichle, Rayner a Pollatsek (2003). Tento model predpokladá, že tri systémy sú aktivované para-

lelne: na začiatku - vizuálny systém (1) začína spracovaním slova, ktoré je napravo od aktuálne 

fixovaného slova. Táto fáza úvodného spracovania iniciuje okulomotorický systém (2), ktorý 

sa skladá z fáz. Poslednou fázou je práve rýchly pohyb oka (sakáda), ktorým sa oko fixuje na 

nasledujúce slovo. Keď už prebehla takáto aktivácia funkcií okohybného systému, dochádza 

k fáze identifikácie slov. V tejto etape lexikálneho spracovania sa môže systém rozhodnúť, že 

slovo napravo od fixácie je jednoduché a fixácia oka nie je potrebná. Tento druh výskumov na 

úrovni jednotlivých slov a viet je dôležitý z hľadiska získania pohľadu na analýzu čítania kom-

plexnejších textov.  

Ďalším modelom je tzv. konštručno-integrovaný model (Kinsch, 1988), ktorý vysvetľuje, že 

porozumenie textu sa skladá z konštrukcie (obsah textu) a fázy integrácie (súčasných s pred-

chádzajúcimi znalosťami). Model nám dáva odpoveď na otázku „Prečo sa na niektorú časť 

textu vrátime, opätovne ho čítame alebo prečo ho odlišne spracovávame? V 90tych rokoch sa 

pomerne podrobne venovala týmto typom výskumom výskumná skupina okolo profesora 

Jukka Hyönä, ktorý skúmal porozumenie textu a pohyby očí (Jarodzka, H., Brand-Gruwel, S., 

2017). 

Pri výskumných prácach čítania celého textu sa samozrejme vychádzalo z predchádzajúcich 

zistení, ktoré sme opísali vyššie, lebo platia nielen pri čítaní jednotlivých slov a viet. Okrem 

toho sa vedci sústredili napríklad na sledovanie konkrétnych slov alebo častí textu, ktoré čita-

telia prečítali, resp. neprečítali a tieto mali nejaký rozhodujúci informačný význam.  

Výskum bežného čítania (noviny, časopisy) ukázal, že ľudia text „scanujú“ viac v internetovej 

verzii novín, zatiaľ čo viac a do hĺbky čítajú text v papierovej verzii (Holmqvist, Holsanova, 

Barthelson & Lundqvist, 2003). 

Čítanie a tzv. multitasking čítanie sa stávajú súčasťou nášho každodenného života, keď hľa-

dáme informácie na internete, vyberáme informácie z rôznych zdrojov a snažíme sa integrovať 

všetky tieto informácie do odpovedí na naše hľadané otázky.  

Výskumy v tejto oblasti sú zamerané na odpovede na otázku: „Aké informácie si vyberáme, 

ktoré si ponecháme a ako ich integrujeme?“. Ide napr. o modely riešenia problémov s informá-

ciami (Brand-Gruwel, 2005) alebo tzv. MD-TRACE model hodnotenia multitaskingových 

úloh a extrakcie obsahu (Britt and Rouet, 2011).  

Pre prax práce s deťmi a mládežou so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami   

(ŠVVP) má asi najväčší význam sledovanie výskumu pohybov očí na individuálnej rovine.  

Rayner (1998) uvádza, že bez ohľadu na to, aké sú špecifické procesy a charakteristiky pohy-

bov očí pri čítaní, o ktorých vieme, stále existuje ich veľká variabilita medzi rôznymi čitateľmi. 

Tieto individuálne rozdiely sa vyskytujú na každej z troch vyššie spomenutých úrovní skúma-

nia očných pohybov, líšia sa medzi jednotlivcami na jednotlivých úrovniach.  Mnohé výskumy 



 

 

napríklad preukázali, že pre dyslektika je typický špecifický model pohybu očí počas čítania v 

porovnaní s normálnym čitateľom. (Adler-Grinberg & Stark, 1978; De Luca, Di Pace, Judica, 

Spinelli, & Zoccolotti, 1999; Hyönä & Olson, 1995; Rayner & Johnson, 2005; Schneps, 

Thomson, Chen, Sonnert, & Pomplun, 2013 in Jarodzka, 2017). 

Ďalším významnou individuálnou charakteristikou je úroveň odbornosti, predchádzajúce ve-

domosti, postoj alebo schopnosti čitateľa. Napríklad pri porovnaní úloh čítania jednotlivých 

slov a viet (úroveň 1) veľmi dobrí čitatelia mali veľmi presné fixácie na tie časti vety, ktoré im 

boli ťažké, v porovnaní s menej zdatnými čitateľmi (Murray & Kennedy, 1988). 

Dobrý čitateľ má pravidelné, menej frekventované a kratšie fixácie očí, rovnako ako menej 

regresií (pohybov späť). Skúmanie očných pohybov, ako sme už uviedli, je najmä súčasťou 

štúdií porúch čítania. Avšak niektorí vedci uzatvárajú, že očné pohyby nie sú príčinou porúch 

čítania, ale ich reflexiou (Rayner, 1985; Starr & Rayner, 2001 in Jarodzka 2017). 

Vo výskumoch sa vychádzalo z hypotézy, že abnormálny pohyb očí u dyslektikov možno pri-

písať ich jazykovým problémom.  S cieľom preveriť toto tvrdenie sa sledovali pohyby očí u 

dyslektických detí, najmä počas výkonových úloh, ktoré nesúviseli s čítaním. Zistila sa prítom-

nosť okohybných abnormalít vo výkonových  úlohách, ktorá naznačuje, že základný deficit pri 

kontrole očných pohybov pozorovaných u dyslektikov nebol spôsobený ich jazykovými prob-

lémami (Eden 1994). 

Dyslektické deti mali signifikantne vyšší počet pravostrannej fixácie očí počas čítania. Zároveň 

spracovávali nízky počet písmen v úlohách, zatiaľ čo normálne deti spracovávali v čítaní ďa-

leko viac písmen. Dôležité je, že rozsah vizuálnej pozornosti u detí je spojený s počtom písmen 

súčasne spracovávaných v čítaní. Atypické pohyby očí niektorých dyslektických čitateľov v 

čítaní teda podľa všetkého odrážajú problém zvýšenia rozsahu ich vizuálnej pozornosti podľa 

požiadaviek úlohy (Prado, 2007). 

Všetky tieto výskumy pohybov očí počas čítania jednoznačne prispievajú k lepším poznatkom 

o čítaní, ktoré je našou každodennou činnosťou. 

Zaujímavé sú aj moderné výskumy, ktoré využívajú technológiu eyetrackingu pre analýzu ro-

zoznávania či vnímania tvárí. Guo (2012) (in Kurečková, 2016) uvádza, že v úlohe identifikácií 

emócií zaznamenal najvyššie množstvo a najdlhšie trvanie fixácií v oblasti očí, na druhom 

mieste potom skončila oblasť nosa a na treťom oblasť úst. Iní autori poukazujú na koreláciu 

medzi mierou dívania sa na oblasť očí a schopnosťou priradiť tvári správnu emóciu: čím dlhšie 

sa participanti dívali na oblasť očí, tým viac správnych emócií k tvári priradili. Tento efekt bol 

zaznamenaný iba u mladších respondentov (Sullivan, Ruffman & Hutton, 2007 in Kurečková, 

2016). 

Snímanie pohybov očí sa využíva napríklad aj pri skorej diagnostike detí s poruchami autistic-

kého spektra (Krajmer, Špajdel, Kubranská, Ostatníková 2016), ako aj v pedagogickom vý-

skume – výskum pozornosti žiakov, zameranie pohľadu učiteľa a pod. (Šmideková, 2016).   

 

Technológia snímania pohybov očí pomocou Eyetracker VT3 mini 

 

VÚDPaP v rámci medzinárodnej spolupráce s firmou Mangold International (Nemecko) má 

zapožičané jedno zariadenie eyetracker VT3 Mini systém a software MangoldVision.  

Ide o technické zariadenie, ktoré meria pohyby očí. Mangold VT3 Mini systém je zariadenie, 

ktoré funguje spolu so softwarovým programom, ktorý zaznamenáva a vyhodnocuje údaje o 

pohyboch očí. Program zároveň obsahuje možnosti vkladania tzv. stimulov - teda podnetového 

materiálu (fotka, film, text a pod.). Tak je k dispozícii kompletný software pre spracovanie 

rôznych štúdií. 

Eyetracker a MangoldVision Softvérový balík zahŕňa všetko potrebné k realizácii analýz a 

štúdií: manažovanie jednotlivého projektu eye trackingu, záznamník, ktorý zaznamenáva celý 

priebeh eye trackingu ako aj vyhodnocovací softvér pre spracovanie dát eyetrackingu. 

Pri realizácii jednotlivého vopred pripraveného projektu, je možné vybrať a merať množstvo 

stimulov (obrázky, webstránky, videozáznamy, texty a pod.), ktoré sú potom spúšťané ako 



 

 

podnetový materiál podľa jednotlivých kategórií. Testovaný program beží priamo na obra-

zovke počítača a pri jeho priebehu sa zaznamenávajú interakcie subjektu.   

Zariadenie sa kalibruje pre každého probanta individuálne.  

Všetky dokončené a zhromaždené údaje testovanej osoby sú uložené v MangoldVision dáto-

vom súbore konkrétneho projektu. MangoldVision umožňuje zaznamenávať a uchovávať 

množstvo projektov, nakoľko ukladá a zálohuje dáta každého parciálneho projektu.  

Vyhodnotenie dát eyetrackingu je užívateľsky zrozumiteľné a prístupné. Slúži k tomu modul 

MangoldVision Analyzer. Eyetracking poskytuje tieto informácie: ako dlho, ako často, frek-

venciu a v akom poradí  sa subjekt pozeral na objekt. Ku konkrétnym výsledkom využitia 

eyetrackingu vedú zadané hypotézy vo forme otázok. Následne nám dáta poskytnú informácie 

v tzv. oblasti nášho záujmu – na ktorý stimul sa probant pozeral najdlhšie, najkratšie, nepozeral 

vôbec a pod. Program má k dispozícii okrem štatistických výsledkov aj grafické zobrazenie dát 

formou tzv. fokusových, resp. heat máp. 

Sledovanie očných pohybov špeciálnym hardvérom a ich následné spracovanie pomocou na to 

určeného softvéru nie je bežná prax v poradenských zariadeniach. Kvalitatívne zhodnotenie 

zosnímania pohybov očí pre poradenské účely je použiteľné najmä pre parciálnu diagnostiku 

a následné nastavenie intervencií (Gabarík, 2015). 

Prax ako aj teória ukazuje, že zariadenie na snímanie pohybov očí u detí má opodstatnenie ako 

v psychologickom resp. pedagogickom  výskume, tak aj ako podporná diagnostická, resp. scre-

eningová metóda pre klientelu v školských poradenských zariadeniach.  

 

Priebeh 

Prvé skúsenosti 

V rámci pilotného overenia zapožičaného jedného zariadenia eyetracker sme najskôr získavali 

prvé praktické skúsenosti s týmto zariadením.  

Po obhájení projektu výskumnej úlohy v apríli 2017 sa experimentálne meranie pohybov očí 

u detí so ŠVVP (poruchami čítania) počas výkonových skúšok realizovalo v externom pro-

stredí CŠPP Námestovo (Mgr. Michal Gabarík). Prístroj a software bol zapožičaný do CŠPP 

ešte pred schválením projektu výskumnej úlohy, nakoľko Mgr. Michal Gabarík prejavil záujem 

o vyskúšanie Eyetrackeru vo svojej práci s klientmi. Bolo prirodzené, že sme ho následne za-

pojili do našej výskumnej úlohy. Preto sa experimentálne overovanie Eyetrackera realizovalo 

najskôr v CŠPP Námestovo. Experimentálne bolo zmeraných v CŠPP Námestovo 10 detí 

mladšieho školského veku. 

Bol vytvorený záznamový hárok, na zber dát z experimentálneho merania a definované cha-

rakteristiky experimentálnej vzorky. 

 

Správa z experimentálneho overovania práce s Eyetrackerom v CŠPP Námestovo. 

(Mgr. Michal Gabarík) 

1. etapa: 

Nastavovanie a dolaďovanie technických podmienok Eyetrackeru – nastavenie snímača, 

jeho kalibrácia, a samotná príprava experimentu do MangoldVision Softwerového balíku – 

uploadovanie prezentovaných výkonových skúšok. 

- Dizajn eytrackingu – tento krok spôsobil najdlhšie zdržanie oproti plánu, ktorý sme si sta-

novili nakoľko sa tvoril bez predchádzajúcich skúseností. 

Najskôr sa vytvorili tri samostatné dizajny, pretože sme dôvodne predpokladali, že niektoré 

časti môžu byť pre klienta náročnejšie, a teda bude potrebné snímanie prerušiť. V prvom di-

zajne boli spracované testy Číselný obdĺžnik (T-81) a Nakupovací pes (Mikulajová et al., 

2012); v druhom Číselný štvorec (T-3) a Čítanie pseudoslov (Mikulajová et al., 2012) a v tre-

ťom OZOP (T-256) a Čítanie slov (Mikulajová et al., 2012). 

 

2. etapa: 

Snímanie pohybov očí počas výkonových skúšok.  



 

 

1. Výber experimentálnej skupiny – deti s poruchami učenia a vizuo-percepčnými oslabeniami 

(zistenými testom T-254 Deficit čiastkových funkcií). Bola vytvorená potencionálna skupina 

skladajúca sa z 30 detí s uvedenými poruchami. Zákonní zástupcovia klientov boli informovaní 

o zámere, spôsobe a potenciálnych benefitoch nasnímania očných pohybov ich detí a že údaje 

budú pre tento účel anonymizované. Z oslovených zákonných zástupcov nám dalo súhlas 14.  

Prekážky a výzvy: 

Pri prvej skúške sme identifikovali hneď niekoľko problémov:  

 A. Umiestnenie kamery (hardvéru EyeTrackera) na stojane pred monitorom notebooku 

zabraňuje kvalitnej kalibrácii a manipulácia s ňou, v zmysle natáčania vertikálne, je veľmi cit-

livá na stratu signálu a vytvorenie videoslučky.  

 B. Rozdelenie dizajnu na tri samostatné je sprevádzané prerušením aj vtedy keď je 

klient schopný pokračovať a každé spustenie rozptyľuje pozornosť a vyžaduje novú kalibráciu. 

 C. Nevhodná veľkosť niektorých obrázkov napr. pri skúške OZOP neumožňuje kva-

litnú analýzu, ktorú sme očakávali.  

Následne sme sa snažili vyriešiť základný problém, uvedený v bode A,  umiestnením kamery 

na hornú časť monitora notebooku pomocou kovovej samolepiacej lišty. Nakoľko sme nechceli 

použiť tú, ktorá bola súčasťou zapožičaného systému, nechali sme si vyrobiť rovnakú.  

Pri druhej skúške sme otestovali uchytenie kamery na horný rám notebooku, a identifikovali 

sme nasledovné problémy: 

A‘. Tento systém fungoval pri skúške na dospelom probantovi avšak pri skúške na via-

cerých klientoch sa neosvedčil, nakoľko magnetickým prichytením sme prišli o možnosť ver-

tikálneho nastavovania, tak ako to bolo na stojane. Čiastočné vertikálne nastavenie bolo možné 

iba pohybom monitora notebooku.  

D. Klientov pri kalibrácii a nastavení vyrušovala práca examinátora na notebooku.  

Problémy A, A´ a D sme eliminovali použitím externého monitora napojeného na notebook 

a kameru sme umiestnili pod monitor na nastaviteľný stojan a prítomnosťou facilitátora (od-

borného zamestnanca, s ktorým klient pravidelne pracuje). Rôznu výšku probandov a prob-

lémy s nastavením na presné snímanie sme vyriešili výškovo nastaviteľnou stoličkou pro-

banda. Rozmiestnenie je popísané na Obr. 1.  

 
Obrázok 1Rozmiestnenie osôb a hardvéru pri EyeTrackingu 

Problémy B a C sme vyriešili spojením do jedného dizajnu a rozdelením a zväčšením niekto-

rých častí testov.  

Finálne testovanie – prebiehalo nasnímaním dvoch nezainteresovaných odborných zamest-

nancov (participanti Skuska1, Skuska2) 

 

Realizačná fáza 



 

 

Po dlhej prípravnej fáze nasledovala realizačná, ktorá však bola obmedzená koncom školského 

roka a tým, že väčšina klientov, ktorých zákonní zástupcovia súhlasili so zaradením do „kvázi 

experimentu“ už nemala plánovanú intervenciu.  

Samostatné snímanie očných pohybov následne prebiehalo bez ťažkostí a relatívne rýchlo. 

Klienti hodnotili aktivitu ako zábavnú. Jeden klient pre nedostatočne navodený raport odmietol 

spolupracovať na nasnímaní.  

Záznamy z realizácie sú v elektronickej forme. Sumárna analýza, vzhľadom na malú vzorku, 

je irelevantná.  

Kvalitatívne zhodnotenie pre poradenské účely je použiteľné pre parciálnu diagnostiku 

a nastavenie intervencií.  

Následne sme spolu s partnerskou CPPPaP Námestovo archivovali a exportovali anonymizo-

vané výsledky a grafy experimentálnej oravskej skupiny na VÚDPaPe.  

 

Od 1.7.2017 je Eyetracker umiestnený na VÚDPaP. 

Priebeh experimentálneho výskumu s Eyetrackerom a Softwerovým balíkmi Mangold Vision 

na VÚDPaPe: 

Ako prvé sme sa zamerali na zvládnutie obsluhy zariadenia a softvéru. Nevyhli sme sa začia-

točníckym chybám najmä pri nastavovaní a dolaďovaní technických podmienok eyetrackeru – 

ako je nastavenie snímača, jeho kalibrácia, a samotná príprava experimentu do MangoldVision 

Softwerového balíku – uploadovanie prezentovaných výkonových skúšok.  

Druhou oblasťou nášho záujmu bola analýza a štúdium možností vizualizácie nahraných dát 

v Mangold Vision Analyzer  a ich konfrontácia s postupmi používanými v dostupných zahra-

ničných výskumoch očných pohybov pri čítaní textu, ktoré je oveľa sofistikovanejšia, než pri 

analýze obrázkov, resp. figúr a obrazov. Aj toto zistenie bolo jedným z výstupov nášho expe-

rimentálneho bádania pri osvojovaní si práce so softwarom a hardwarom.  

Ďalším krokom v realizácii využitia Eyetrackeru bol výber vhodnej skupiny. Do experimen-

tálnej skupiny  kvázi experimentu sme navrhli výber skupiny klientov s poruchami učenia, 

prípadne s vizuo-percepčnými oslabeniami (najčastejšie zistenými testom T-254 Deficity čias-

tkových funkcii).  

 

Navrhnutá výskumná vzorka: 
- žiaci do 3/ 4. ročník a vyššie 

- pohlavie - obidve /asi prevaha chlapcov) 

- experimentálna skupina – klienti DC s dg. porucha čítania, dyslexia, p. pozornosti 

- kontrolná skupina (zrovnocenený výber detí podľa veku (resp. ročníka) a pohlavia bez porúch 

učenia) 

- anamnéza - podľa štruktúry KompsyTu, resp. karty klienta 

 

1. etapa: 
Prebehlo zaškolenie všetkých riešiteľov v práci so softvérom a hardvérom Mangold Vision.  

Oboznamovali sme sa s tvorbou výskumných protokolov v Mangold Vision Project Manager 

s využitím rôznych typov stimulov – text, obrázok, video a web. Nahrali sme niekoľko skú-

šobných záznamov očných pohybov pomocou Mangold Vision Player. S prácou so softwerom 

a hardwarom Eyetrackeru a Mangold Vision boli zaškolení všetci riešitelia výskumnej úlohy. 

Boli pripravené výskumné protokoly v Mangold Vision Project Manager s využitím rôznych 

typov stimulov – text, obrázok, video a web. Od novembra 2017 bola k dispozícií nová verzia 

Mangold Vision 4.2., kde je k dispozícii aj záznam zvuku a obrazu počas snímania pohybov 

očí.  

Ďalšou zmenou oproti predchádzajúcim meraniam bolo čítanie podnetového textu nahlas. 

Upravený dizajn bol odskúšaný s probandmi s rôznou úrovňou čitateľských zručností (N=6, 3. 

- 8. ročník ZŠ). Najmä pri deťoch nižšieho veku sme zaznamenali značné problémy s kalibrá-



 

 

ciou eyetrackera aj napriek niekoľkým opakovaniam, čo výrazne znižovalo presnosť a výpo-

vednú hodnotu nameraných dát. Aj pri analýze dát s prijateľnou kalibráciou však bolo nutné 

použiť funkciu tzv. prekladu koordinátov (coordinate translation). Za účelom využitia tejto 

funkcie sme aj zvažovali nahrávanie audio- a video- záznamu probanda v priebehu čítania, čo 

je vstavaná funkcia Mangold Vision. Prvé skúšky nahrávania však priniesli navzájom asyn-

chrónne záznamy, nakoľko sme nemali k dispozícii výkonnejší hardvér.  

2. etapa: 

Príprava merania 

V MV Manager sme vytvorili štyri samostatné eyetrackingové projekty (špecifický cieľ: vy-

tvorenie programu štruktúrovaného využitia a spracovania dát behaviorálnych prejavov (oč-

ných pohybov) pri intervenciách nácviku čítania). V prvej fáze sme vytvorili prvý projekt 

Hlasné čítanie súvislého textu. Neskôr sme pridali ďalšie tri eyetrackingové projekty. 

 

1. Hlasné čítanie súvislého textu 

Úlohou probanda bolo nahlas čítať krátky súvislý text z obrazovky počítača. Ako podnetový 

text slúžila rozprávka, ktorá je súčasťou skríningového testu čítania s porozumením – CHITT, 

konkrétne jeho subtestu C. Odpovede na otázky k textu. Text rozprávky v rozsahu 178 slov 

(1099 znakov) bol s prihliadnutím na presnosť sledovania očných pohybov prezentovaný 

s veľkosťou písma 18 vo fonte Times New Roman, s riadkovaním 3 a bol rozdelený na 5 častí. 

Pred každou z piatich častí bol po dobu 3 sekúnd prezentovaný  fixačný bod, ktorý malo dieťa 

sledovať a tým upriamiť svoj pohľad na miesto, kde sa začína nasledujúci podnetový text. Text 

dieťa čítalo nahlas a po prečítaní danej časti administrátor kliknutím na tlačidlo OK privolal 

fixačný bod a po troch sekundách sa objavila ďalšia časť podnetovej rozprávky. 

 

2. Hľadanie nesprávnej grafémy 

V tejto úlohe bolo dieťaťu na obrazovke prezentovaných 15 písmen, pričom jedno z nich bolo 

zrkadlovo otočené. Dieťa malo nahlas pomenovať nesprávne, teda zrkadlovo napísané pís-

meno. Po úspešnej identifikácii hľadaného písmena administrátor kliknutím na tlačidlo OK 

privolal ďalší set 15 písmen, z ktorých opäť jedno bolo zrkadlovo otočené. Spolu bolo týchto 

setov 6, pričom prvý z nich bol zácvičný. 

 

3. Čítanie pseudoslov 

V tretej úlohe probandi nahlas čítali pseudoslová (nezmyselné slová, ktoré nenesú význam, ale 

majú znaky slovenskej fonológie), ktoré boli prezentované po jednom na obrazovke počítača. 

Po správnom prečítaní pseudoslova administrátor klikol na tlačidlo OK, vďaka čomu sa na 

obrazovke objavilo nové nezmyselné slovo. Nezmyselných slov bolo spolu 10 a všetky pochá-

dzali zo skúšky Čítanie pseudoslov, ktorá je súčasťou v diagnostickej praxi známej metódy 

Skúšky čítania pre mladší školský vek (Váryová & Mikulajová, 2012). Použité boli dvoj- a troj-

slabičné slová. Čítanie pseudoslov je skúškou schopností dekódovať text a využívať vzťahy 

medzi grafémami a fonémami (Váryová & Mikulajová, 2012). 

 

4. Vizuálna diferenciácia 

Napokon sme probandom administrovali Skúšku vizuálnej diferenciácie, ktorá je súčasťou tes-

tovej batérie Diagnostika špecifických porúch učenia (Novák, 2002) a slúži na posúdenie 

schopnosti vizuálnej analýzy jednoduchých symbolov. Ideovo vychádza z Reverzného testu 

Edfeldta. Skúšku tvorí 42 párov obrazcov, z ktorých časť sú páry identických obrazcov, časť 

sú páry obrazcov symetrických podľa zvislej osy a časť páry nesymetrických obrazcov alebo 

obrazcov symetrických podľa viacerých osí (Novák, 2002). Úlohou dieťaťa je nájsť a preškrt-

núť dvojice nerovnakých obrazcov. Skúška bola administrovaná online pomocou platformy 

komposyt.sk v prehliadači Firefox pri zväčšenom zobrazení na úrovni 150%. V tejto forme 



 

 

testu dieťa preškrtáva nerovnaké dvojice kliknutím myšou. V prípade omylu je možné preškrt-

nutie zrušiť opätovným kliknutím na daný pár obrazcov. Očné pohyby boli snímané priamo pri 

interakcii dieťaťa s webovým rozhraním.  

 

Skríningový test čítania s porozumením – CHITT 

Ako doplnkovú metódu sme probandom administrovali skríningový test čítania s porozume-

ním CHITT, ktorý je vyvíjaný v rámci výskumnej úlohy P-150 B.1. Ide o nástroj na pedago-

gickú diagnostiku čitateľských spôsobilostí, ktorý pozostáva zo 4 subtestov: A. Konanie podľa 

písomnej inštrukcie (Úlohou probanda je vykonať činnosť podľa jednoduchej inštrukcie, ktorú 

si prečíta.); B. Eliminácia slova a jeho nahradenie (Úlohou probanda je eliminovať zo štyroch 

ponúknutých slov jedno slovo, ktoré do skupiny významovo nepatrí a dopísať iné slovo, ktoré 

do skupiny patrí.); C. Odpovede na otázky k textu (Proband číta vlastným tempom súvislý text 

– rozprávku, v tomto prípade prezentovanú na obrazovke počítača a nahlas. Po dočítaní odpo-

vedá na 7 otázok. Ich správne zodpovedanie vyžaduje porozumenie prečítanému textu a vyba-

venie niektorých faktov z pamäti.) a D. Odpovede na otázky k vetám (Proband si prečíta krátku 

oznamovaciu vetu a následne jedným slovom alebo predložkovou frázou odpovedá na otázku. 

Odpoveď je pritom priamo obsiahnutá v uvedenej oznamovacej vete.). 

 

Realizácia eyetrackingového merania 

Pred spustením každého eyetrackingového projektu boli probandom podané krátke inštrukcie. 

Následne bola pred každým projektom uskutočnená kalibrácia so 16 kalibračnými bodmi. Pri 

nízkej dosiahnutej presnosti sme kalibráciu opakovali. V niektorých prípadoch však ani opa-

kovaná kalibrácia nedopomohla k dosiahnutiu dostatočnej úrovne presnosti, nad 90%. Vtedy 

sme eyetrackingové projekty ďalej neadministrovali. 

V priebehu realizácie výskumnej úlohy bolo otestovaných 20 participantov, vo veku 7-15 ro-

kov, prevažne z radov klientov Detského centra. Išlo o deti s poruchami učenia a o kontrolnú 

skupinu detí bez porúch učenia. Získavanie participantov do výskumu bolo skomplikované 

potrebou nových súhlasov so spracovaním osobných údajov, ktoré neboli pre potreby výskumu 

v máji 2018 k dispozícii. V prípade participantov, ktorí nedosiahli dostatočne vysoké kalib-

račné skóre, sa v meraní nepokračovalo (5 participantov). 
 

3. etapa:  

Časovo náročnejším oproti plánu sa ukázalo štúdium možností vizualizácie a štatistického 

spracovania nahraných dát v Mangold Vision Analyzer a ich konfrontácia s postupmi použí-

vanými v dostupných zahraničných výskumoch očných pohybov pri čítaní textu. Tak, aby sme 

vedeli interpretovať ako kvalitatívne tak aj kvantitatívne údaje. Štúdium možností vizualizácie 

a štatistického spracovania nahraných dát v Mangold Vision Analyzer  a ich konfrontácia s po-

stupmi používanými v dostupných zahraničných výskumoch očných pohybov pri čítaní textu 

bolo hlavným bodom pre uchopenie a pochopenie dát.    

Toto sa osobne konzultovalo s doc. Špajdelom (Trnavská univerzita), kedy sme upravili pod-

netový dizajn (zvýšenie počtu kalibračných bodov; pridanie fixačných bodov; zväčšenie rozo-

stupov medzi riadkami; zúženie textu vzhľadom na znižujúcu sa presnosť merania v krajných 

častiach obrazovky). 

Ukazuje sa, že pri analýze pohybov očí pri prezentácii textu, resp. jeho čítania je potrebná 

vyššia verzia softwarového riešenia k Eyetrackeru, než je tomu pri expozícii obrázkov, resp. 

filmu, či webovej stránky.  

Ďalšie možností vizualizácie a štatistického spracovania nahraných dát v Mangold Vision Ana-

lyzer  a ich konfrontácia s postupmi používanými v dostupných zahraničných výskumoch oč-

ných pohybov pri čítaní textu boli konzultované aj s technickým servisom firmy Mangold pro-

stredníctvom skypovej konzultácie s pani Petrou Mangold (9.5.2018). Z konzultácie sme zís-

kali nasledovné odporúčania pre naše merania: 

-  odporúčaná analýza s využitím Areas of interest 



 

 

- rozdiel medzi Simple a Fixation aggregation method nie je jasný 

- možné hodnoty nastavenia pri Fixation aggregation method: Cluster size 100 px, Time win-

dow 100 ms 

- pre predstavu - horný panel nástrojov v Mangold Analyzer má šírku 90 px 

- na zaradení údajov o trvaní fixácie do tabuľky výsledkov sa v Mangolde pracuje, je možné, 

že v priebehu dvoch týždňov by nám mohol byť sprístupnený predbežný kód na tento výpočet 

- priemerné trvanie fixácií v rámci určitej AOI však možno vypočítať ako podiel observation 

length/fixation count 

- dĺžku sakád nevedia v technickom borde vypočítať, nakoľko nie je jasná definícia sakády 

- regresný pohyb očí možno vyčítať zo zmien v x-ovej súradnici. Nárast x-ovej súradnice značí 

pohyb vpred po riadku, zmenšenie hodnoty x-ovej súradnice znamená regresný pohyb 

- pokiaľ ide o kalibráciu, problematická môže byť v prípade, ak je proband unavený alebo má 

suché oči. Nevhodné je aj ostré bodové svetlo, ktoré sa odráža rôznymi smermi. 

V analýze dát nám zostali otvorené viaceré otázky, na ktoré sme ďalej hľadali odpovede v od-

bornej literatúre.  
 

Výsledky 

Vybrané výsledky dokumentujeme na kauzistickej štúdii snímania pohybu očí  počas výkono-

vých skúšok u probanda I.J. s dyslexiou (N=1). V záverečnej správe uvádzame postup analýzy 

pri porovnaní v testoch dieťaťa s normálnym výkonom v čítaní a dieťaťa s dyslexiou.  

Podrobnejšie výsledky a interpretácia výsledkov je publikovaná v odbornom článku: Kopá-

nyiová, A., Rajčániová, E., Belica, I., Kmeť, M.: Meranie očných pohybov (eye-tracking) u 

žiaka s dyslexiou - kazuistika. (zadané do PaPD).  

 

Hlasné čítanie súvislého textu 

Pre analýzu očných pohybov pri hlasnom čítaní súvislého textu sme zvolili predposlednú časť 

podnetovej rozprávky, ktorá má rozsah 46 slov. Tento úsek rozprávky tvorí 5 viet, z toho 3 

jednoduché rozvité vety a 2 súvetia. Jedno zo súvetí je priamou rečou. Celé znenie tejto časti 

rozprávky (ďalej len text) je uvedené na obrázkoch 1 a 2. Niektoré slová boli pre I.J. proble-

matické, slabikovanie sa vyskytlo pri slovách „rozhodujúcej“, „oslavovali“ a „ktorému“. 

K zmene významu došlo pri vetách „V rozhodujúcej bitke nepriateľa porazili. Všetci oslavovali 

víťazstvo.“ I.J. ich prečítal nasledovne: „V rozhodujúcej bitke nepriateľ porazil všetkých. Osla-

vovali víťazstvo.“ Vybranú pasáž prečítal I.J. za 35,31 sek., zatiaľ čo bežnému čitateľovi pre-

čítanie tejto pasáže trvalo 21,31 sek. V nasledujúcej úlohe overujúcej porozumenie prečíta-

nému textu dosiahol I.J. 10 bodov, čo znamená, že odpovedal správne na 5 zo 7 otázok. Bežný 

čitateľ získal 9 bodov. Správne odpovedal na 4 otázky a čiastočne správne na 1 zo 7 otázok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
Obr. 1: Priebeh čítania participanta I.J. s dyslexiou          Obr. 2: Priebeh čítania bežného čitateľa 
 

Pri agregácii dát na fixácie sme v softvéri MangoldVision Analyzer použili parametre Cluster-

size 60 pixelov a Time window 100 ms, opierajúc sa o veľkosť podnetového textu a minimálne 

trvanie fixácie pri čítaní, ako je uvádzané v literatúre. Priebeh čítania oboch participantov, tak 

ako bol zaznamenaný pomocou eye-trackera, je znázornený na obrázkoch 1 a 2. Počet fixácií 

u I.J. bol za celý text vyšší (90) v porovnaní s bežným čitateľom (50). Počet fixácii v prie-

mere na jedno slovo bol u I.J. 1,96; zatiaľ čo u bežného čitateľa bol takmer o polovicu nižší 

1,09. Priemerný počet fixácií oboch participantov pre slová s rôznym počtom slabík je zob-

razený na obrázku 3. Niektoré slová nefixovali naši participanti vôbec. V prípade I.J. to bolo 

10,87% slov (v, dá, za traja, im) a v prípade bežného čitateľa išlo o 28,26% slov (v, porazili, 

kráľ, rozhodnúť, dá, za, ženu, všetci, dal, úlohu, taký, sa, za). Priemerná dĺžka fixácie u dyslek-

tika I.J. bola 355 ms a u bežného čitateľa 315 ms. 

Z celkového počtu sakadických pohybov bolo u participanta I.J. 22,47% regresných, pri-

čom podiel regresných pohybov u bežného čitateľa bol vyšší 26,5% (presun očí na začiatok 

ďalšieho riadka nie je do týchto údajov zahrnutý). Regresné pohyby sa objavili pri čítaní viac 

i menej komplexných slov, v prípade I.J. to boli slová „rozhodujúcej“, „bitke“, „oslavovali“, 

„nevedel“, „dcéru“, „prinesie“, na začiatku viet, aj v rámci súvetí, pri slovách „lebo“, „A 

tak“, „ktorému“, „ten“ a v závere textu pri spojení „za ženu“. Bežný čitateľ sa pohľadom 

vrátil späť pri slovách „rozhodujúcej“, „víťazstvo“, „traja“, „Ľubica“, pri spojeniach „sa ne-

vedel“, „z troch“, na začiatkoch viet pri slovách „Všetci“, „ktorému“, „ten“ a na záver pasáže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3: Porovnanie priemerného počtu fixácií pri čítaní slov s rôznym počtom slabík 

 



 

 

Potvrdila sa nám H1 (priemerné skóre  v čítacích a výkonových testoch detí s poruchami učenia 

bude nižšie ako u detí bez porúch) nasledovne: I.J. s dyslexiou prečítal text za 35,31 sek., zatiaľ 

čo bežnému čitateľovi prečítanie tejto pasáže trvalo 21,31 sek. 

Potvrdila sa nám aj hypotéza H2 (počet fixácií očí v Čítacom teste bude vyšší u detí s poruchou 

učenia) a to nasledovne: počet fixácií u I.J. bol za celý text vyšší (90) v porovnaní s bežným 

čitateľom (50). Počet fixácii v priemere na jedno slovo bol u I.J. 1,96; zatiaľ čo u bežného 

čitateľa bol takmer o polovicu nižší 1,09. 

Hypotéza 4 (H4): Fokusové mapy pohybov očí pri čítaní sa budú v experimentálnej a kontrol-

nej skupine odlišovať kvantitatívne  aj kvalitatívne sa nám v čítacej skúške potvrdila.  

 

Vizuálna diferenciácia 

I.J. dosiahol v Skúške vizuálnej diferenciácie celkovú úspešnosť 60%, čo znamená, že 

v teste označil nesprávne 17 zo 42 dvojíc obrazcov, z toho 14 chýb sa týkalo vertikálne symet-

rických obrazcov, 1 chyba identických obrazcov a 2 chyby obrazcov nesymetrických.  

Bežný čitateľ vyriešil túto úlohu s úspešnosťou 90% a celkovo spravil 4 chyby, 2 chyby pri 

identifikácii vertikálne symetrických dvojíc obrazcov a 2 chyby pri nesymetrických obrazcoch. 

Príručka udáva priemernú úspešnosť v tejto skúške u žiakov vo veku nad 10 rokov na úrovni 

87% (Novák, 2002). I.J. potreboval na riešenie 3 min. 35 s, bežný čitateľ úlohu dokončil za 1 

min. 16 s. Pri agregácii dát na fixácie sme použili parametre Clustersize 130 pixelov a Time 

window 100 ms. Celkový počet fixácií pri riešení Skúšky vizuálnej diferenciácie bol 353 

u I.J., čo znamená, že na jednu dvojicu obrazcov pripadá v priemere 8,4 fixácií. Priemerná 

dĺžka fixácie bola 520 ms. U bežného čitateľa bol celkový počet fixácií 182, čo predstavuje 

v priemere 4,33 fixácie na jednu dvojicu obrazcov. Priemerná dĺžka fixácie bežného čitateľa 

bola 357 ms. Porovnanie priemerného počtu fixácií pri rôznych typoch podnetových dvojíc u 

oboch participantov graficky zobrazuje obrázok 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.4: Porovnanie priemerného počtu fixácií pri jednotlivých typoch dvojíc obrazcov v Skúške vi-

zuálnej diferenciácie 

 

Ako možno vidieť na obrázku 5, I.J. fixoval pohľad častejšie na dvojice obrazcov, pri 

ktorých neodpovedal správne. Naopak u bežného čitateľa sme zaznamenali vyšší počet 

fixácii na obrazce, pri ktorých uviedol správnu odpoveď.  
 



 

 

 
 
Obr. 5: Porovnanie priemerného počtu fixácií oboch participantov pri správnych a nesprávnych odpovediach 

v Skúške vizuálnej diferenciácie 

 

Potvrdila sa nám H1 (priemerné skóre  v čítacích a výkonových testoch detí s poruchami učenia 

bude nižšie ako u detí bez porúch) nasledovne: I.J. dosiahol v Skúške vizuálnej diferenciácie 

celkovú úspešnosť 60%, čo znamená, že v teste označil nesprávne 17 zo 42 dvojíc obrazcov. 

Bežný čitateľ vyriešil túto úlohu s úspešnosťou 90% a celkovo spravil 4 chyby 

Aj v skúške vizuálnej diferenciácie sa nám potvrdila hypotéza H2 (počet fixácií očí v teste bude 

vyšší u detí s poruchou učenia) a to nasledovne: Celkový počet fixácií pri riešení Skúšky 

vizuálnej diferenciácie bol 353 u I.J., čo znamená, že na jednu dvojicu obrazcov pripadá 

v priemere 8,4 fixácií. Priemerná dĺžka fixácie bola 520 ms. U bežného čitateľa bol celkový 

počet fixácií 182, čo predstavuje v priemere 4,33 fixácie na jednu dvojicu obrazcov. Priemerná 

dĺžka fixácie bežného čitateľa bola 357 ms. Výsledok tejto skúšky nám však aj poukázal na 

rozdielne čiastkové fixacie medzi dieťaťom s poruchou učenia a dieťaťom bez poruchy učenia 

podľa typu výkonovej úlohy (určenie správnej, resp. nesprávnej odpovede). 

 

Hľadanie nesprávnej grafémy 

Pri riešení tejto úlohy nespravil ani jeden z participantov chybu. I.J. potreboval na nájdenie 

nesprávnych grafém čas 22,3 s. Bežnému čitateľovi sa to podarilo za 17,65 s. I.J. však 

fixoval svoj pohľad výrazne častejšie. Spolu vo všetkých setoch 15tich písmen fixoval I.J. 

pohľad celkom 88-krát, zatiaľ čo bežný čitateľ iba 38-krát. Pre lepšiu ilustráciu očných 

pohybov pri riešení tejto úlohy uvádzame obrázok 6, ktorý zobrazuje tepelné mapy pre oboch 

participantov. Tie zobrazujú najčastejšie fixované oblasti pri hľadaní nesprávnej grafémy – 

otočeného „S“ na jednom z podnetových setov. Červenou farbou sú vyznačené najdlhšie 

sledované oblasti. Je zrejmé, že I.J. venoval pozornosť väčšiemu počtu ostatných, správnych 

grafém ako bežný čitateľ. Pri tejto úlohe sme sa sústredili tiež na analýzu pohľadu smerovaného 

iba na hľadanú nesprávnu grafému.  



 

 

 

Obr.6: Tepelná mapa (angl. heatmap) I.J. (vľavo) a bežného čitateľa (vpravo) zobrazujúca najčastejšie fixované 

oblasti pri riešení úlohy Hľadanie nesprávnej grafémy 

 

Ako možno vidieť na obrázku 7, I.J. fixoval svoj pohľad na niektoré z nesprávnych grafém (D, 

S, N) dlhšie ako bežný čitateľ; pri iných (R, Z) to však bolo naopak.  

 

 
Obr.7: Porovnanie času pozorovania jednotlivých hľadaných grafém v úlohe Hľadanie nesprávnej grafémy  

 

Potvrdila sa nám H1 (priemerné skóre  v čítacích a výkonových testoch detí s poruchami učenia 

bude nižšie ako u detí bez porúch) nasledovne: I.J. potreboval na nájdenie nesprávnych grafém 

čas 22,3 s. Bežnému čitateľovi sa to podarilo za 17,65 s. 

V skúške Hľadanie nesprávnej grafémy sa nám hypotéza H2 potvrdila (počet fixácií očí v teste 

bude vyšší u detí s poruchou učenia) a to nasledovne: I.J. fixoval svoj pohľad výrazne častejšie. 

Spolu vo všetkých setoch 15tich písmen fixoval I.J. pohľad celkom 88-krát, zatiaľ čo bežný 

čitateľ iba 38-krát. Výsledok tejto skúšky nám však aj poukázal na rozdielne čiastkové fixacie 

medzi dieťaťom s poruchou učenia a dieťaťom bez poruchy učenia podľa typu výkonovej 

úlohy (hľadanie správnych, resp. nesprávnych grafém). 

Hypotéza H4: Fokusové mapy pohybov očí pri čítaní sa budú v experimentálnej a kontrolnej 

skupine odlišovať kvantitatívne aj kvalitatívne, sa potvrdila aj v skúške Hľadanie nesprávnej 

grafémy.  

 
 

 

 

 

 



 

 

Záver a zhodnotenie naplnenia špecifických cieľov: 

Využívaním Eyetrackeru v experimentálnych podmienkach sme mali jedinečnú možnosť nau-

čiť sa pracovať s týmto typom zariadenia. V priebehu realizácie výskumnej úlohy sme mali 

k dispozícii len jeden Eyetrackerový prístroj a jeden licenčný kľúč bezplatne zapožičaný fir-

mou Mangold International (Nemecko). Ako vidieť z vyššie uvedeného, veľa času sme trávili 

technickým odskúšavaním softweru a hardweru ako aj pri analýze dát, čo nás veľmi bádateľsky 

a vedecky napĺňalo. Máme za to, že ďalšie vedecké overovanie Eyetrackera v podmienkach 

výskumu detí a mládeže čaká v prípade ďalšej spolupráce s firmou Mangold International.  

Deti experiment veľmi zaujal a ochotne (po získaní súhlasu od rodičov) pristupovali v realizá-

cii experimentu.      

Nám sa tak okrem praktických skúseností v práci s Eyetrackerom podarilo získať aj skúsenosti, 

ktoré sú potrebné na vytvorenie a overenie programov štruktúrovaného využitia Eyetrackera 

ako aj skúsenosti zo spracovania dát behaviorálnych prejavov (očných pohybov), ktoré by 

mohli byť využívané napríklad pri intervenciách ako je reedukácia nácviku čítania, ktoré by 

bolo možné realizovať v poradenských zariadeniach a prispieť tak ku skvalitneniu odbornej 

činnosti využitím IKT, ako moderného nástroja aj v poradenstve.  

Realizovali sme tak experimentálne meranie pohybov očí u detí s poruchami čítania, ex-

perimentálne sme použili Eyetrackej pri diagnostike testom CHIT (Kmeť, VÚDPaP).   

 

Zhrnutie naplnenia cieľov: 

 

Projektový plán Realizácia a naplnenie cieľov 

Nácvik a zaškolenie práce s Eyetrackerom - zaškolenie, vytvorenie dizajnu experimentu 

- november 2017 - aktualizácia softwaru 

a s tým spojené zaškolenie s ním 

- tvorba výskumných protokolov v Mangold 

Vision Project Manager 

Experimentálne testovanie I. fáza – experimentálne testovanie v CŠPP 

Námestovo (január 2017 – jún 2017) 

N=10 

II. fáza – experimentálne testovanie vo 

VÚDPaP (júl 2017 – jún 2018) 

N=20 

Spracovávanie dát 

Kvalitatívna analýza 

Vyhodnotenie experimentálneho používania 

Eyetrackera 

publikačná činnosť, 

odporučenie pre prax 

- štúdium možnosti vizualizácie a štatistic-

kého spracovania nahratých dát v Mangold 

Vision Analyzer 

- konzultácie k analýze a spracovaniu dát 

(TU, firma Mangold) 

- Záverečná správa z výskumnej úlohy (au-

gust 2018) 

- Kopányiová, A., Rajčániová, E., Belica, I., 

Kmeť, M.: Meranie očných pohybov (eye-

tracking) u žiaka s dyslexiou - kazuistika. Za-

dané do PaPD. 

 

 

 

Odporúčania pri použití EYETRACKERa: 

1. Podmienky pre efektívny eyetracking detí predškolského a školského veku pripraviť podľa 

zistených skúseností z kalibrácie a prezentácie výkonových skúšok 

2. Overeniť si šírku záberu a limitov softwéru spracujúceho Eyetrackové snímanie 



 

 

3. Hľadať nové aj nediagnostické metódy využitia ET v poradenskej praxi, napr. u nehovoria-

cich, dysfatických, afatických klietov, u klientov s ťažkým viacnásobným postihnutím, a pod.  

4. Kontraindikované poruchy pre snímanie očných pohybov ET: tikové poruchy, nystagmus, 

ADHD, strabizmus. 

 

 

Odpočet merateľných ukazovateľov výskumnej úlohy 

 
Merateľné ukazovatele: Naplnenie merateľných ukazovateľov 

- databáza príkladov dobrej praxe využitia In-

teractu v poradenských zariadeniach 
 

V časti Vzdelávanie_Interact_Zdieľanie 

dobrej praxe sme zverejnili 9 záznamov vy-

užitia INTERACTu v poradenských zaria-

deniach: 

https://www.kompo-

syt.sk/kurzy/kurzy?id=14 

- 2 publikačné výstupy 1. Kopányiová, A., Lančaričová, H., Smi-

ková, E.: INTERACT a jeho využitie v pora-

denskej činnosti. Zadané do PaPD. 

2. Kopányiová, A., Rajčániová, E., Belica, I., 

Kmeť, M.: Meranie očných pohybov (eye-

tracking) u žiaka s dyslexiou - kazuistika. Za-

dané do PaPD 

- počet centier zapojených do výskumnej 

úlohy 

 

70/35 CPPPaP v rámci prieskumu využíva-

nia Interact 

9 CPPPaP – zdieľanie dobrej praxe Interact 

1 CŠPP Námestovo – v rámci experimentu s 

Eyetrackerom 

 

 

4. Publikovanie z výskumnej úlohy: 

Databáza príkladov dobrej praxe využitia Interactu v poradenských zariadeniach – záznamy sú 

umiestnenie na KomposyT  - https://www.komposyt.sk/kurzy/kurzy?id=14 

Kopányiová, A., Lančaričová, H., Smiková, E., Štukovský, R.: INTERACT a jeho využitie v 

poradenskej činnosti. Zadané do PaPD. 

Kopányiová, A., Rajčániová, E., Belica, I., Kmeť, M.: Meranie očných pohybov (eye-tracking) 

u žiaka s dyslexiou - kazuistika. Zadané do PaPD 

 

Týmto ďakujeme firme Mangold International za bezplatné zapožičanie Eyetrackového za-

riadenia a softwéru MV Mangold a CŠPP Námestovo za spoluprácu na výskumnej úlohe.  

 

V Bratislave dňa 31.8.2018                                                 

 

 

 

 

 

 .........................................                                                               ........................................... 

 vedúci výskumnej úlohy            vedúci úseku pre výskumu 

https://www.komposyt.sk/kurzy/kurzy?id=14

