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PREDPOKLADY 

Štúdium danej problematiky-> 

 Napr. vlastnosti a správanie oka pri čítaní:  

 fixácia, regresná fixácia, opätovná fixácia 

 presun pohľadu - kmit 

 ostrosť vizuálneho vnemu pri fixácii 

 frekventované, neočakávané slová 

 4 znaky vľavo, 8 vpravo 

2/15 



UJASNIŤ CIELE PRÁCE 

 Navrhnúť a overiť algoritmus na detekciu 

prečítaného textu. 

Hypotéza  

 Pomocou navrhnutej metódy umožníme určiť 

(naozaj) prečítaný text. 
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SÚČASNÝ STAV RIEŠENIA 

 Vytvorenie funkčného prototypu  

 pre experimentálne účely.  

 

 Pripravená infraštruktúra pre overenie metódy. 

Zbieranie dát, mapovanie na slová. 

 

 Implementovaný algoritmus na detekciu 

čítaných slov. 
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Model po spracovaní  

Vizualizácia mapovania  

súradníc. 

Vizualizácia premennej záujmu čítania. 

Poz. 

slova 

Textový  

obsah 

Počet 

znakov 

Počet 

fixácií 

Doba 

fixácií 

Záujem 

(R_I) 

  ... 

+ 

... 

40 zaujíma 7 2 0.35 1.10 

41 sa 2 2 0.28 1.50 

42 o 1 1 0.15 0.70 

43 rozpočet 8 3 1.13 1.90 

44 spostredkovateľ 15 5 0.82 2.30 

45 medzi 5 4 0.57 2.20 

46 manažérmi 9 3 0.60 2.00 

... 5/15 



 Design – intuitívne nástroje pre nastavenie experimentu 

 Record – dáta z eyetrackeru, videa a ďalších zariadení 

 Observe – „live view“, (tajná) kontrola počas experimentu 

 Replay – prehratie sedenia a zaznamenaných logov 

 Visualization – tepelné mapy, grafy pre objasnenie diania 

 Statistics – výpočty a metriky, kvantitatívna analýza 

 

TOBII PRO STUDIO POSKYTUJE 
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EXPERIMENT 
 Úloha - cieľ 
 „Tvojou úlohou je v kľude si prečítať jednotlivé články tak, aby si 

vedel zodpovedať po každom článku niekoľko otázok z textu.  Je 
na tebe, aký štýl čítania zvolíš, dôležité je niečo si zapamätať - 
naučiť sa.“ 

 

 

 Poučenie 

 „všetky Tvoje odpovede sú správne a užitočné“  

 (v tomto prípade) 

 

 

 Odpovede 

 - správne / nesprávne 

 - eviduje, že to čítal? Bolo to vôbec v texte?  
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Info Info 

NASTAVENIE – TOBII STUDIO 

Nahrávanie 
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EXPERIMENT 

 Respondenti 

 13 účastníkov 

 cca. hodinové sedenia.  

 

 Dáta: 

 1 200 000r v prvý deň, dvaja ľudia 

 300*60*(trvanie sedenia v min.) = mnoho 
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PRIEBEH EXPERIMENTU 

 Prilákanie  

 Úvod, poďakovanie 

 Stručný popis zariadenia, vlastnosti 

 „TAM NIEKTO STOJÍ?“ 

 Zadanie, vysvetlenie úlohy 

 Pohodlie, vyskúšanie vzdialenosti a veľkosti textu 

 Pokyny: „všetky Tvoje odpovede sú správne a 

užitočné“ 
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MOJE SEDENIE, POČAS SEDENIA 
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ZDVOJENIE OBRAZOVKY – LIVE VIEW 
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POČAS ANKETY 
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OBLASTI VYUŽITIA (1) 

 štúdie použiteľnosti, overovanie 

používateľského zážitku, reakcie zákazníkov na: 

 

webstránky, softvér, e-mail kampane, hry, TV 

 online, TV a tlačená reklama 

 tovar 
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OBLASTI VYUŽITIA (2) 

 Všeobecné psychologické štúdie: postupnosť 

pohľadu, rozloženie pohľadu, doba reakcie 

 výskum vo vývoji (napr. u detí) 

 jazykový výskum 

 čítanie 

 štúdie autizmu, schizofrénie 

 štúdie orgánu oka, fyziologické odlišnosti 
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