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Experiment s eye-tracking brýlemi

Bakalářská práce  popisuje využi� eye-tracking technologie pro hodnocení školních atlasů světa, využívaných při výuce zeměpisu. 
Školní atlasy si i přes rychlý rozvoj techniky zachovávají stále svoji pozici ve školních lavicích. Pro žáky či studenty jsou papírové 
atlasy stále atrak�vní a pro výuku zeměpisu jsou nedocenitelnou pomůckou, zároveň tvoří jednu z nejdůležitějších složek výuky 
zeměpisu. V posledních letech ubývá školních atlasů a na trhu s atlasy se drží dvě vydavatelství: Kartografie Praha a Terra. 
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Největší problém v atlase od Kartografie Praha: zprůměrovat teplotu
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Celkem

Kartografie 32 32 20 12 20 6 2 4 128
Terra 90 24 8 6 10 6 2 0 146
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