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Abstrakt 
Virtuální realita je velmi dynamicky se rozvíjející odvětví výpočetní techniky. Její využití je 

téměř neomezené, aplikace jsou možné v lékařství, v zábavním průmyslu, v reklamním 

segmentu, pro snadnou vizualizaci konstrukcí staveb a strojů, nebo například při návrhu 

a simulování situací, které nejsou v reálném světě lehce dosažitelné. Kvalita zařízení pro 

zobrazování virtuální reality se sice v posledních deseti letech zlepšuje mílovými kroky, 

k dosažení věrohodné iluze světa je však stále velmi daleko. Pro zlepšení kvality výsledné 

projekce a zároveň potenciální snížení výpočetních nároků systému je vhodné systém 

virtuální reality vybavit také sledováním pohybu očí. Právě data o směru pohledu 

a pohybu očí jsou ve většině aplikací této technologie naprosto klíčová, poskytují nám 

cenná data, která poté mohou sloužit k například ke zlepšování ergonomie, analýze 

lidského chování, ale také k diagnóze mnohých onemocnění. Tato práce se zabývá 

metodami zpracování dat ze sledování pohybů očí a jejich následnou vizualizací.  

 

 

Klíčová slova 
Sledování pohybů očí, pohyby očí, virtuální realita, teplotní mapa.  
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Abstract 

Virtual reality is dynamically developing industry within information technology. The use 

of this technology is almost unrestricted, there are applications in health care, in 

entertainment, in advertisement, it can be used for visualisation of buildings or machines, 

or it could be used for simulations of situations, that are very difficult to make in real life. 

The quality of virtual reality headsets has been improved by a giant leap in last decade, 

however we are still far away from credible illusion of projected environment. For further 

improvement in quality of the projection and for lowering the requests for computing 

power, it is appropriate to equip the virtual reality system with eye tracking device. The 

eye and gaze tracking data can offer us valuable data, that can serve for improvements 

of the ergonomics, analysis of human behaviour, as well as for diagnosis of some mental 

illnesses. This thesis is focused on methods for processing eye tracking data and their 

further visualization. 

 

Key words 

Eye tracking, eye movements, virtual reality, heat map. 
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Úvod 
Tématem této bakalářské práce je návrh metod pro hodnocení pohybu očí s využitím 

virtuální reality. Fakulta dopravní při ČVUT disponuje zařízením pro zobrazení virtuální 

reality, které je vybaveno snímáním pohybů očí. Tento systém však zatím nebyl využíván, 

přestože by našel mnohá uplatnění při pokusech dalších studentů a mohl by poskytnout 

velká množství zajímavých a užitečných dat. Proto se v této práci věnuji metodám 

zpracování těchto dat, které by se daly následně používat pro pokusy konané ve virtuální 

realitě. Cílem je zhodnotit metody, které jsou v současnosti k využívané pro zpracování 

dat a následně vytvořit metodiku, která by se dala jednoduše aplikovat při jakémkoliv 

pokusu s tímto systémem.   

Problematika sledování pohybů oči ve virtuální realitě je velmi mladá, protože taková 

zařízení se dříve vůbec nevyráběla, v současné době je na trhu minimum zařízení, která 

disponují touto schopností. Díky pokročilé miniaturizaci technologií a rostoucímu 

výpočetnímu výkonu moderních zařízení je už ale možné takováto zařízení vyvíjet, uvádět 

na trh a čerpat z jejich výhod. Proto doufejme, že se postupně nabídka bude rozrůstat a 

během pár let se headsety s podporou sledování pohybů očí stanou samozřejmostí. 

Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je 

věnována analýze současného stavu a jsou v ní obsaženy všechny základní metody 

sledování pohybu očí a shrnuty jejich výhody a nevýhody. Dále jsou zde popsány metody 

zpracování dat a jejich následná vizualizace. Pro hlubší pochopení tématiky se také 

věnuje základnímu pochopení fyziologie pohybů očí a jejich jednoduchému rozdělení.  

Praktická část práce se věnuje návrhu experimentu na ověření vhodnosti a správnosti 

využití konkrétní metody sběru dat a jejich následného vyhodnocování. Cílem je zjistit, jak 

přesná data poskytuje zařízení pro sledování pohybu očí a ověření, zda vybraná metoda 

pro jejich zpracování je vhodná pro budoucí využití v pracích ostatních studentů. 
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1. Analýza současného stavu 
Pohyby očí jsou vykonávány, abychom dostali určitou část zorného pole do oblasti vidění 

s vysokou rozlišovací schopností, díky čemuž jsme schopni pozorovat větší detaily. Tato 

oblast se nachází ve středu našeho pohledu. Sledování těchto očních pohybů nám poté 

může poskytnout data o trase, kterou pohledem dotyčný vykonává, můžeme analyzovat 

jednotlivé druhy pohybů, ale také jsme schopni určit body zájmu a zaměření 

sledovaného, případně sestavit celou scenérii, kterou sledovaný subjekt pozoruje [1]. 

Dále jsme schopni měřit dobu fixace pohledu na objekty a scény nebo vzdálenost, do 

jaké má oko zaostřeno. 

Sledování pohybů očí neboli eye tracking je neustále se rozvíjející technologie, která 

snímá pohyb očí při pozorování vybraného obrazu. Data získaná měřením můžeme 

rozdělit na kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní data nám prezentují dráhu pozorování, 

zatímco kvantitativní data reprezentují informace o čase a rychlosti posunu [2]. 

1.1 Historie 

Počátky lidského zájmu o pohyby očí sahají až do 18. století. Jan Evangelista Purkyně se 

zabýval vnímáním světla a barev okem a také tím, jak se oči pohybují. Jeho práce se ale 

přeci jen soustředila více na jiné vlastnosti oka. Ovšem i moderní sledovací zařízení 

využívají objevu tohoto významného českého vědce: Purkyněho obrazců.  

Obr.  1 Zobrazení fixací pomočí koleček a sakád jako čar spojujících jednotlivé fixace při čtení textu [3] 

První pozorování, která se přímo zaměřovala na pohyby očí přišla až o necelých 100 let 

později. V roce 1879 si francouzský vědec Louis Émile Javal povšiml, že lidské oko se při 

čtení textu nepohybuje hladkým plynulým pohybem, ale spíš sérií jednotlivých ostrých a 

velmi rychlých, krátkých pohybů. Doba pauzy mezi jednotlivými pohyby se nazývá fixace, 
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zmiňované rychlé pohyby se nazývají sakády (viz obr. 1). Jeho pozorování však byla 

založena čistě na pozorování pouhým okem, bez využití jakékoliv technologie. 

Pozorování pohybu očí s využitím různých technologií se začalo rozvíjet až na počátku 20. 

století. Metoda, kterou vymyslel v roce 1908 americký psycholog Edmund Burke Huey, 

sloužila také k analýze pohybu očí při čtení textu, byla však poměrně invazivní a těžko by 

se dala považovat za přesnou a jednoduchou. Pozorovanému subjektu byla pomocí 

roztoku kokainu provedena lokální anestezie oka a aplikovány speciální čočky 

z neprůhledného materiálu s výřezem pro zornici, které měly připevněné lanko. Toto 

lanko bylo propojeno s jehlou, kterou byly pohyby oka zaznamenávány na papírový pás 

(viz obr. 2). Tato metoda bohužel neoplývala vysokou přesností, i přesto se Hueymu 

podařilo zjistit mnoho informací o pohybu očí, které se staly základem jeho studií, 

týkajících se čtení. Například detailně popsal dřívější zjištění, že se oči při čtení 

nepohybují plynule po textu, ale posouvají se textem malými ostrými pohyby (sakádami). 

Dále zjistil, že k fixacím dochází pouze na některých slovech, jiná mohou být během četby 

úplně přeskočena. 

 

Obr.  2 Schéma zařízení pro záznam pohybu oka (a) spolu se záznamem pohybu oka při četbě (b) v rámci 

pokusu E. B. Hueyho [4]. 

První neinvazivní metoda, poskytující záznam pohybů očí, vznikla v roce 1901, jejími 

autory byli Raymond Dodge a Thomas S. Cline Jednalo se o takzvaný fotochronograf, který 

využíval odrazu světla od rohovky a jeho následného zachycení na fotografické desce. 

Touto metodou byli schopni pozorovat pohyb oka pouze v horizontální rovině. Vylepšení 

systému přišlo v roce 1905 a postaral se o něj americký psycholog Charles Hubbard Judd. 



11 
 
 

Místo odrazu světla od rohovky využil malou odrazivou plochu, kterou do oka vložil. Toto 

zařízení už bylo schopno sledovat pohyby jak v horizontální, tak i vertikální rovině. 

Další zdokonalení neinvazivních metod vyvinul v roce 1935 Guy Thomas Buswell. 

Základem jeho metody bylo směřování paprsku do oka subjektu a zachytávání jeho 

odrazu na film. Tato metoda byla mnohem přesnější a poskytovala videozáznam 

z pozorování. Sledování pohybu očí bylo i v tomto případě využíváno ke studiím 

zaměřeným na čtení, Buswell pomocí této metody například zjistil, že oči se pohybují 

jinak, pokud člověk čte nahlas, nebo pouze v hlavě. Po druhé světové válce se začala 

technologie sledování pohybu očí zdokonalovat a nacházela nová uplatnění. V roce 1947 

se skupina amerických vědců začala zabývat ergonomií pilotních kabin armádních 

letadel. Pro záznam pohybů oka využívali nahrávky na film, které později analyzovali a 

poznatky se promítaly do vývoje nových letadel. Rozsah tohoto měření byl na danou dobu 

enormní, využito bylo přes 500 000 snímků filmu. Toto měření probíhalo na 40 vojenských 

pilotech během různých podmínek letu s cílem zlepšit návrh kokpitu a rozmístění prvků 

podle toho, kde je to pro pilota vhodné. Tato studie je považována za první, která se 

zakládá na interakci subjektu s prostředím [5]. V následujících letech byly vymyšleny další 

metody, které jsou postupem času neustále zlepšovány pro přesnější měření, 

minimalizaci rozměrů zařízení, zlepšení rychlosti zpracování dat, nebo pro co nejmenší 

zásah do oka sledovaného subjektu. 

1.2 Metody sledování pohybu očí  

V současné době sledování pohybu očí dělíme na 3 hlavní způsoby: Mechanické metody, 

videookulografii a elektrookulografii. 

1.2.1 Mechanické metody 

Mechanické metody byly kromě pouhého pozorování oka prvním způsobem, jak sledovat 

pohyby očí. Jedná se o invazivní metodu, kdy zařízení, kterým je speciální kontaktní čočka, 

je přímo součástí oka, tedy mechanicky v kontaktu s rohovkou. Tyto metody se ve většině 

případů provádí s částečnou anestezií oka, aby pozorovaný subjekt vydržel nepříjemný 

pocit, který způsobuje kontaktní čočka. Jedná se o čočky, rozprostírající se přes celé 

bělmo, takzvané scleral lenses. Mechanické metody můžeme dělit na metody 

magnetické a optické. 

V případě magnetické metody sledování pohybu očí je do oka vložena celooční kontaktní 

čočka, která obsahuje jednu nebo dvě cívky z velmi tenkého drátu (viz Obr. 3). Pokud je 
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využita pouze jedna cívka, lze dosáhnout pouze omezené přesnosti měření. Takový 

systém nazýváme směrový a s jeho využitím dokážeme zaznamenat pouze horizontální 

a vertikální pohyb. Pokud jsou využity čočky jak se směrovou, tak i s torzní cívkou, 

můžeme navíc měřit pohyb torzní. Tyto cívky jsou tenkým drátem přímo spojeny 

s měřícím zařízením. Subjekt se musí nacházet v dokonale homogenním magnetickém 

poli, které vytváří Helmholtzovy cívky o průměru řádově jednotek metrů. Pokud bychom 

použili Helmholtzovu cívku s průměrem zhruba 1 metr, homogenní magnetické pole by 

mělo rozměry řádově v centimetrech, proto by bylo nemožné provádět jakákoliv 

smysluplná měření a je zapotřebí mnohem větších cívek. Tato měření musí probíhat se 

zafixovanou polohou hlavy, toho se docílí upnutím celé hlavy do specializovaného držáku, 

nebo například skousnutím pevně ukotveného nástavce [6]. 

 

Obr.  3 Celooční kontaktní torzní čočka [6] 

Subjekt je umístěn do homogenního magnetického pole. Při pohybu očí v magnetickém 

poli se na cívkách v kontaktní čočce indukuje napětí, které je detekováno, zesíleno 

v zesilovači, a následně zpracováno v počítači. Cívky v kontaktních čočkách představují 

směrové antény, které indukují různě velké napětí v závislosti na pootočení roviny cívky 

v kontaktní čočce a roviny magnetického pole. Díky této vlastnosti jsme schopni určit, 

jakým směrem směřuje pohled. Subjekt s aplikovanými kontaktními čočkami se nachází 

ve fixované pozici v homogenním magnetickém poli, generovaném velkými cívkami. 

Tento systém se běžně skládá z jednoho až tří na sebe kolmých magnetických polí 

generovaných jednotlivými páry Helmholtzových cívek. Nejčastěji využívanými systémy 

jsou ty se dvěma a třemi magnetickými poli. Pokud využíváme systém s dvěma 

magnetickými poli, je potřeba pro 3D určení pohybu oka předpoklad, že směrová a torzní 

cívka svírají pravý úhel, případně je v systému jejich úhel přesně kalibrován. Kalibrace 
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systému se provádí na externím zařízení, ovšem čočka je flexibilní, je zde proto možnost 

že na oku bude formována jinak než při kalibraci a měření může být nepřesné. Tato 

varianta navíc využívá směrové cívky k určení směru a torzní k určení torzního pootočení 

oka. Naopak systém se třemi magnetickými poli využívá signál z obou cívek a dokáže 

z něj dopočítat všechny pohyby. Systém s třemi magnetickými poli je navíc výpočetně 

mnohem jednodušší. Každé z homogenních magnetických polí je buzeno rozdílnou 

frekvencí nebo s posunutou fází. Díky tomu můžeme identifikovat indukované napětí na 

cívkách v kontaktní čočce. Při počtu dvou cívek a tří magnetických polí tedy získáváme 6 

signálů, které zesilujeme, analyzujeme, a s jejichž pomocí určujeme pohyb oka [7]. 

Další mechanickou variantou jsou kontaktní čočky, které jsou vyrobeny speciálně tak, aby 

obsahovaly přesnou odrazivou plochu. K měření se využívá paprsku infračerveného 

světla, které se od plochy na kontaktní čočce odráží, paprsek je následně zachycen a 

vyhodnocen. 

Mechanické metody jsou výhodné především díky své vysoké časové i prostorové 

přesnosti, která se pohybuje mezi 5 až 10 úhlovými sekundami. Z tohoto důvodu jsou 

proto využívány například v lékařství, ke zkoumání fyziologie oka a dynamiky pohybu očí. 

Jejich využití je tak většinou vědecké a lékařské. Nevýhodou naopak je, že provádění velmi 

přesných měření je velmi náročné, zejména proto, že čočky se na oční bulvě mohou 

nepatrně pohybovat nebo pootočit. Je proto velmi důležitá jejich správná aplikace a 

provedení měření. Nevýhodou využití čoček s odrazivou plochou je úzký rozptyl měření 

(okolo 5 stupňů) nebo jejich hmotnost, která v některých případech nemusí být 

zanedbatelná a může ovlivnit přesnost měření. Čočky jsou také většinou nekomfortní na 

nošení. Celkově se tak dají mechanické metody shrnout jako velmi přesné, zároveň je ale 

jejich použití velmi omezené, a proto je jejich využití možno jen ve specializovaných 

případech. 

1.2.2 Elektrookulografie 

Tato metoda byla hojně využívána v 70. letech minulého století, jednalo se o dokonalejší 

metodu než primitivní mechanické metody a videookulografie se teprve rozvíjela. I 

v dnešní době ovšem tento způsob sledování pohybu očí nalézá uplatnění. Jedná se o 

měření pohybu očí vůči hlavě, nikoliv vůči okolnímu prostoru, pokud není pohyb hlavy 

snímán dalším zařízením. Navíc dochází k zpřesňování měření a díky tomu jsme schopni 

dosahovat výsledků, které jsou reálně využitelné. Hlavním principem je měření změn 

elektrického potenciálu v kůži v blízkém okolí oka pomocí elektrod. Změna potenciálu je 
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vyvolávána samotným pohybem oka, které se chová jako elektrický dipól s kladným 

pólem na rohovce a záporným pólem na sítnici. Svým pohybem poté vyvolává změny 

elektrického potenciálu ve svém okolí, které můžeme zaznamenat. Největší výhodou EOG 

je však možnost měřit pohyb i u zavřených očí, proto se využívá například k měření 

spánkových cyklů a oční aktivity při nich. Vyniká také nízkou výpočetní náročností, a 

nízkou cenou. Neposkytuje však dostatečně přesné výsledky, aby se dala využívat 

v interaktivním prostředí například k ovládání různých prvků nebo programů. Nevýhodou 

je taky její složitost v oblasti instalace, kdy je třeba přesné umístění elektrod, jejich možné 

rušení jinými elektrickými signály v kůži a také nemožnost implementace do HMD, které 

překáží elektrody. Tato metoda je vhodná pro měření výchylky do 30 stupňů kdy je 

závislost velikosti amplitudy na pohybu očí lineární, nad 30 stupňů už lineární není, proto 

se za tuto mez nevyužívá. Frekvence signálu EOG se pohybuje od DC do 38 Hz, to 

představuje frekvenci mikrosakadických a sledovacích pohybů. Velikost amplitudy je 

přímo závislá na pohybu oka. Změny potenciálu se pohybují v rozmezí 15 až 200 μV, kde 

změna o 5-20 μV znamená pohyb o jeden úhlový stupeň. Velkou nevýhodou je fakt, že 

data jsou snadno ovlivnitelná. Mezi faktory, které dokáží signál ovlivnit patří například 

mrkání, pohyby obličejových svalů nebo mozková aktivita [8]. 

Nevýhodou EOG je pozvolný posun v měřených hodnotách, tzv. drift. Pokud probíhá 

měření pár desítek minut, nepředstavuje posun velký problém, pokud ale probíhá měření 

v řádu hodin, je nutné jednou za čas provést kalibraci změřením potenciálu při sledování 

přesně definovaného bodu, u kterého známe pozici vůči očím. Tím zkalibrujeme zařízení 

a měření může probíhat nadále přesně. Drift vzniká z mnoha důvodů. Jedním z nich je 

ovlivnění vodivosti kontaktu pokožky s elektrodou potem, EEG gely jsou však proti tomuto 

rušení poměrně rezistivní. Drift může také vznikat vlivem rušivého pozadí měření nebo 

polarizací elektrod. Drift neovlivňuje měření u sakadických pohybů, má však zásadní vliv 

při měření všech ostatních pohybů očí. Rušení vzniklé mrkáním se v signálu projevuje 

jako ostrá potencionálová špička, kterou ale můžeme odfiltrovat [9]. 

Elektrody zajišťují vodivé spojení mezi pokožkou a měřícím přístrojem. K přenosu s co 

nejnižší ztrátou a rušením se využívá gelu, který zprostředkovává vodivé spojení kůže a 

elektrody. V základu dělíme umístění elektrod pouze na dvě varianty. Varianta „X“ nebo 

„+“ zapojení. Obě varianty se skládají z dvou párů elektrod a jedné referenční elektrody. 

V případě zapojení „+“ se nachází elektrody pro snímání horizontálních pohybů vedle očí 

na vnějším okraji obličeje a elektrody pro snímání vertikálního pohybu se nachází nad a 
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pod jedním okem. Referenční elektroda se nachází zhruba uprostřed čela a poskytuje pro 

měření referenční hodnotu elektrického potenciálu z místa, které už není pohybem očí 

ovlivněno. K tomuto bodu se pak vztahují rozdíly naměřené na jednotlivých elektrodách. 

Přesnost tohoto umístění elektrod se pohybuje v horizontální rovině okolo 1 stupně a 

vertikálně zhruba 1,5 stupně. V případě zapojení křížem se nachází jedna společná 

elektroda pro oba kanály nad úrovní očí v ose obličeje. Opačná elektroda jednoho kanálu 

se pak nachází vedle oka na vnějším okraji obličeje a opačná elektroda druhého kanálu 

se nachází pod druhým okem. Referenční elektroda se nachází opět na čele, nad 

společnou elektrodou obou kanálů. Přesnost tohoto rozvržení elektrod je v horizontální 

rovině zhruba 2,5 stupně a ve vertikální rovině zhruba 2 stupně [8]. 

 

Obr.  4 Rozmístění elektrookulografických elektrod (a) v uspořádání plus „+“ (b) v uspořádání křížem „X“ [8] 

1.2.3 Videookulografie 

Videookulografie je v současnosti nejpoužívanější metoda záznamu pohybu očí. Vyniká 

především tím, že není invazivní a nevyžaduje příliš drahé vybavení. Stačí pouze 

vidokamera nebo jakékoliv zařízení pro zaznamenávání obrazu a počítač na zpracování 

dat. VOG je velmi široká skupina metod, které se mohou lišit v mnoha aspektech. Jejich 

společným základem ale je snímání pohybu oka pomocí videa. Liší se od sebe tím, jaká 

konkrétní místa oka sledují, a podle toho určují pohyb. Ten lze určit z pohybu zornice, 

pohybu hranice bělma a duhovky nebo například poloze odrazů paprsků od rohovky a 

čočky (Purkyněho obrazce). Problematické může být odlišení pohybu očí od pohybu hlavy 

u zařízení, která nejsou umístěná přímo na hlavě. V takovém případě musí být zařízení 

vybaveno inerciálním senzorem pro sledování pohybu hlavy. Zařízení, která jsou 

umístěna na hlavě, jsou využívána například také v HMD, protože jsou prostorově velmi 

nenáročná. Kamery za poslední dobu prošly velkým vývojem a nyní jsme schopni vyrobit 
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zařízení, které se vejde do HMD, ale přitom disponuje dostatečnými parametry, aby 

měření vykazovalo přesné hodnoty. 

VOG systémy můžeme rozdělit do několika skupin, podle způsobu využití nebo metody 

záznamu pohybů očí. První variantou je dvoudimenzionální VOG. V tomto případě 

sledujeme zornici a její pohyb. Zornice je totiž velmi jasně rozpoznatelný útvar, který se 

jednoduše detekuje. Toto pozorování nám však umožňuje určit pouze vertikální a 

horizontální pohyb oka, ne však torzní. Pro určení torzního pohybu je potřeba sledovat 

ještě pohyb duhovky, resp. pohyb žilkování v duhovce. Takový systém potom nazýváme 

3-D VOG. Většina těchto zařízení funguje mimo viditelné spektrum, pracují nejčastěji 

v infračerveném spektru. Díky tomu dokáží fungovat i za úplné tmy a nejsou závislé na 

zdroji viditelného světla. Tato zařízení mohou být vyráběna jako binokulární, nebo 

monokulární. Jejich vzorkovací frekvence záleží na vlastnostech snímače, většinou se ale 

pohybuje okolo 50 až 60 Hz, existují ale i zařízení se vzorkovací frekvencí přes 200 Hz. 

Frekvence do 60 Hz je pro většinu pohybů očí dostatečná, například mikrosakadické a 

sakadické pohyby však nemusí být dostatečně přesně zaznamenány. Při samotném 

měření musí být zařízení pevně umístěno na hlavě subjektu a musí se zamezit 

jakémukoliv pohybu, jinak měření nebude přesné. Pokud systém není instalován přímo 

na hlavě subjektu, musí být hlava pevně fixována, aby se zamezilo jejímu pohybu vůči 

měřícímu zařízení, nebo zajištěno snímání pohybů hlavy pro jejich následné odlišení od 

pohybů očí [10]. 

Další variantou VOG je sledování Purkyněho obrazců. Tyto obrazce jsou odrazy, které 

vznikají na povrchu jednotlivých vrstev oka (viz Obr.5). Celkem se tvoří čtyři Purkyněho 

odrazy. První se odráží od vnější části oka, vnější strany rohovky. Druhý odraz vzniká na 

vnitřní straně rohovky. Třetí odraz vzniká na vnější straně čočky a poslední, čtvrtý, odraz 

vzniká na vnitřní straně čočky. První odraz (P1) je nejsilnější a slouží jako referenční odraz 

pro porovnávání ostatních. Také se využívá k prvotní detekci oka. Druhý odraz (P2) je 

téměř shodný s PI a je jím překryt. Třetí odraz (P3) je virtuální, zvětšený a značně 

rozptýlený. Čtvrtý odraz (P4) je slabý, ale používá se pro porovnání s P1. Vzájemným 

porovnáváním těchto odrazů jsme schopni určit směr pohledu. Při různém natočení se 

totiž jednotlivé odrazy odráží pod různými úhly, což nám umožňuje dopočítání polohy 

oka [11]. 
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Obr.  5 Purkyněho odrazy paprsku od jednotlivých vrstev v oku [12] 

1.3 Metody hodnocení dat 

Naměřená data by bez vhodně zvolené vizualizace postrádala sdělovací schopnost. 

Pokud ovšem data zpracujeme a převedeme do vizuální podoby, jejich vnímání se stává 

mnohem jednodušší a intuitivní. Vizualizace dat se například hojně využívá v reklamním 

sektoru, kde je kladen vysoký důraz na zacílení reklamy a její správnou stavbu, aby 

dokázala předat potřebnou informaci. Využití vizualizace se ale najde ve všech oborech, 

kde se využívá eye-tracking. Pouhá holá data jsou soustavy souřadnic a hodnot, která je 

potřeba převést do srozumitelné formy pro prezentaci a další použití. K přehlednému 

zobrazení výstupu můžeme využít hned několik metod. Mezi nejčastější z nich patří 

teplotní mapy (heat maps), případně vizualizace dráhy zraku (gaze plots, scanpath). Mezi 

další metody využívané k zobrazení výstupu ze sledování pohybu očí patří clustery, 

oblasti zájmu a BeeSwarm (včelí roje). 

1.3.1 Heat map (teplotní mapa) 

Teplotní mapa je jedním z nejčastěji používaných způsobů vizualizace výstupu měření 

oční kamery. Toto zobrazení je velmi srozumitelné a reprezentativní. Velmi přesně totiž 

vystihuje, jak dlouho, případně jak často, se subjekt díval na dané místo v obrazu. 

Podobně jako na termosnímku, i na teplotní mapě jsou červenou barvou znázorněna 

místa s nejdelší dobou fixací a zelenou barvou místa s dobou nejkratší (viz Obr. 6). 

Inverzní teplotní mapa (opacity map) je využívána především v segmentu reklam. 

Zobrazuje pouze ty oblasti, na které se pozorovaný subjekt podíval, zbytek scény je 

temný. Díky takovému zobrazení je velmi jednoduché určit, na jaká místa spotřebitel míří 

a díky tomu reklamu upravit a zacílit tak, aby měla co nejvyšší efektivitu ve sdělování 
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informace. Naopak tato varianta není vhodná pro vědecké pokusy, protože části scény 

v tomto zobrazení úplně mizí. 

 

Obr.  6 Teplotní mapa, zobrazující místa se zvýšenou mírou věnované pozornosti  [13] 

1.3.2 Dráha zraku 

Tato metoda zobrazuje jednotlivé fixace pomocí kolečka. Velikost kolečka je dána 

v závislosti na délce fixace. Jednotlivé body jsou spojeny čárami, které reprezentují pohyb 

očí mezi jednotlivými fixacemi, takzvané sakády. Tímto spojením vzniká sekvence bodů 

neboli dráha zraku. Toto zobrazení vyniká tím, že oproti teplotní mapě přesně zobrazuje 

jednotlivé fixace a zobrazuje je v pořadí, jak následovaly po sobě. Díky tomu se dá 

analyzovat pohyb a určit prvotní body zájmu. 

1.3.3 Cluster, BeeSwarm, AOI – Area Of Interest (oblast zájmu) 

Cluster je automaticky generovaná plocha s vyšší koncentrací pozornosti, než je v jejím 

okolí. Clustery se pro lepší přehlednost číslují a odlišují barevně. Tato metoda se dá 

využívat nejen pro sběr dat z měření jednoho subjektu, ale dokáže spojit data z více 

měření. V takovém případě cluster obsahuje dodatečná data, týkající se počtu subjektů 

s pozorností v dané zóně. AOI je naopak metoda, kde máme přesně dané oblasti zájmu a 

sledujeme, kolik uživatelů je sledovalo. Rozdíl oproti clusteru je tedy v tom, že AOI jsou 

předem pevně dané oblasti, ve kterých očekáváme interakci, zatímco cluster je 
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automaticky generovaná zóna. BeeSwarm (včelí roj) je reprezentací situace v daný 

okamžik. Scéna obsahuje tečky, znázorňující cíl zájmu jednotlivých subjektů v přesně 

daný okamžik. Díky tomu můžeme porovnat cíle zájmu jednotlivých subjektů v konkrétní 

okamžik. Podmínkami všech těchto metod jsou stejné podmínky všech zúčastněných. 

Musí být vystavení stejným podnětům po stejnou dobu, aby bylo dosaženo co 

nejpřesnějších výsledků. 

1.4 Pohyby očí 

Pohyby očí dělíme do čtyř základních skupin. Jejich dělení je závislé na rychlosti pohybů, 

jejich vědomost nebo nevědomost, nebo například na důvodech, proč jsou vykonávány.  

1.4.1 Sakadické pohyby 

Sakadické pohyby oka jsou velmi rychlé pohyby, které probíhají naprosto automaticky a 

konstantně. Například i při čtení textu se oči nepohybují plynule přes text, ale pohybují se 

těmito sakadickými pohyby, fixují se vždy na nějakou část textu a pak přeskakují na další. 

Jejich rychlost není přesně kontrolována, je nejvyšší, jakou nám oči, svalstvo a mozek 

dovoluje. Sakadické pohyby oka jsou dokonce jeden z nejrychlejších pohybů, které lidské 

tělo vykonává. Maximální úhlová rychlost, kterou je oko schopno se pohybovat dosahuje 

až 900°/s. Odezva od přijetí nějakého neočekávaného stimulu a provedení sakadického 

pohybu se normálně pohybuje okolo 200 ms. Výchylka těchto pohybů se často pohybuje 

do 20°, může však klidně dosahovat i hodnoty 90°, kdy se pohled přesouvá z jednoho 

konce zorného pole na druhý. Při amplitudě výchylky do 20° se maximální rychlost 

pohybuje okolo hodnoty 300°/s a narůstá lineárně, nad hodnotu 20° nám už rychlost 

pohybu narůstá nelineárně a při maximální výchylce je možno dosáhnout až maximální 

hodnoty 900°/s. 

1.4.2 Mikrosakadické pohyby 

Oko, i když je zrovna fixováno na určitý objekt, se nikdy nepřestává úplně pohybovat. 

Mikrosakadické pohyby jsou velmi podobné sakadickým pohybům, jejich amplituda se 

však pohybuje spíš v řádu úhlových minut. Frekvence je okolo 5 pohybů za sekundu. 

Nejcitlivější oblast na sítnici pokrývá pouze úhel okolo 1-2 stupně, oko proto vykonává 

sérii malých pohybů, kterými skenuje okolí a získává tím maximální ostrost obrazu. 

Dalším důvodem je fakt, že receptory na sítnici, pokud jsou konstantně stimulovány 

jedním signálem, postupně ztrácí svoji citlivost. Díky tomuto principu například nevidíme 

stíny cév v duhovce, protože jsou pro receptory na sítnici nehybné. Oko proto neustále 
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vykonává tyto drobné pohyby, aby se stimulace receptorů měnila a oko si zachovalo 

maximální citlivost a ostrost. Rychlost těchto pohybů není přesně kontrolovaná. 

1.4.3 VOR – Vestibulo-okulární reflex 

Jedná se o součinnost vestibulárního ústrojí a pohybu očí. Vestibulární ústrojí se nachází 

ve vnitřním uchu a zprostředkovává tělu informaci o zrychlení ve všech směrech. Tato 

informace je využita právě ke stabilizaci pohledu provedením korekce vzhledem 

k pohybu hlavy. Pro zajištění ostrého vidění je potřeba mít reakci oka téměř okamžitou. 

Reakční doba se pohybuje do 10 ms, což z VOR dělá opět jeden z nejrychlejších reflexů. 

Aby bylo dosaženo tak nízké latence mezi vzruchem ve vestibulárním systému a 

pohybem oka, není nervové spojení vedeno přes mozek, ale tyto orgány jsou spojeny 

přímou cestou. Spojení obsahuje pouze 3 nervy, je proto velmi rychlé. Tento druh pohybu 

očí není závislý na vizuální informaci pocházející z oka, plně se spoléhá na informaci 

z vnitřního ucha. Pro příklad VOR: pokud se hlava pohne vpravo, oči ihned provádí pohyb 

vlevo pro vyrovnání pohybu a stálou fixaci na objekt sledování. Takto je oko schopno 

vykonávat vertikální i horizontální pohyby, ale také pohyby torzní, které však nedosahují 

takových rychlostí ani výchylek, jako vertikální a horizontální. VOR jsme schopni oslabit 

například konzumací alkoholu, kdy dochází ke zhoršení funkce vestibulárního ústrojí a oči 

nedokáží kompenzovat pohyby hlavy dostatečně rychle. Tím vzniká rozmazané vidění. 

Dalším faktorem zhoršujícím vidění jsou silné vibrace. Kvůli určité latenci mezi získáním 

impulzu ve vestibulárním ústrojí a jeho přenosu do okohybných svalů není oko schopno 

kompenzovat pohyby s velmi malou periodou. Tyto podmínky splňují právě silné vibrace.   

1.4.4 Plynulé sledování objektu 

Jedná se o pohyb očí, který nám dovoluje následovat pohledem pohybující se předmět. 

Jedná se také o pohyb asymetrický, to znamená, že není vykonáván se stejnou přesností 

ve všech směrech pohybu. U lidského oka je přesnější sledování horizontální než 

vertikální, u vertikálního je poté přesnější sledování pohybu směrem dolů nežli pohybu 

nahoru. Plynulé sledování probíhá přibližně do rychlosti 30°/s, při překročení této rychlosti 

se zapojují spíše sakadické pohyby pro zachycení předmětu. Pokud se tedy bude jednat 

o plynulé sledování objektu, můžeme samotný pohyb dělit ještě na dvě části. V první fázi 

dochází k zachytávání pohybu, rychlost není přesně koordinovaná, snažíme se co nejvíce 

pohledem přiblížit sledovanému objektu. Tato fáze obvykle trvá okolo 100 ms a na jejím 

konci jsou rychlosti pohybu objektu a očí téměř shodné. V druhé fázi se pak rychlosti 

vyrovnávají a rychlost už je průběžně korigována vzhledem k rychlosti pohybu objektu 
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s cílem udržet objekt v oblasti nejostřejšího vidění.  Nejčastější, a hlavně nejpřesnější 

metodou sledování tohoto druhu pohybu je metoda kontaktních čoček s cívkou, využívá 

se ale také videookulografie. Hlavním důvodem sledování zrovna tohoto pohybu je fakt, 

že pokud subjekt trpí nějakou nemocí, může mít možnost plynulého sledování 

omezenou. Například při schizofrenii, autismu nebo pod vlivem drog a alkoholu. Hlavní 

využití je proto v lékařství. 

1.5 Rešerše 

1.5.1 Rešerše využití v letectví 

Zkoumání pozornosti pilotů při přistání 

Výzkum v oblasti sledování pohybu očí probíhá ve velkém množství odvětví lidské 

činnosti, od sportu, vzdělávání až například po cílení reklamních sdělení. Cílem této studie 

bylo zjistit, jaké jsou zóny zájmu, kterým piloti věnují pozornost (AOI – Area Of Interest) 

během procedur při přistání. Měření probíhalo na statickém simulátoru Seneca II, k sběru 

dat o pohybech očí bylo využito mobilní sledovací zařízení Tobii Glasses Pro, které má 

podobu speciálně upravených brýlí. Měření se účastnili piloti s různými zkušenostmi a 

vzděláním, byli rozděleni do skupin IFR pilotů (5) a VFR pilotů (5). Jejich úkolem bylo 

provést přesné přístrojové přiblížení pomocí ILS s horizontálním i vertikálním vedením. 

Měření se zaměřovalo na sledování vybraných přístrojů, především kolik procent 

celkového času bylo kterému z nich věnováno. Piloti začínali let ve vzdálenosti 7 nm a 

3000 ft a končili při dosažení výšky pro rozhodnutí DH (Decision Height) 200 ft. Celkem 

bylo sledováno osm hlavních přístrojů: umělý horizont, ukazatel rychlosti, výškoměr, RMI 

indikátor, VOR/ILS indikátor, variometr, koordinátor zatáčky a CDI indikátor. V případě VFR 

pilotů bylo zjištěno, že nejvíce pozornosti věnují v následujícím pořadí: umělému 

horizontu, VOR/ILS indikátoru, rychloměru, variometru a výškoměru. V případě IFR pilotů 

byla tato skupina přístrojů následující: umělý horizont a VOR/ILS indikátor (podobný počet 

fixací), variometr, výškoměr a rychloměr. Při vyhodnocování výsledků však bylo zjištěno, 

že dochází k poměrně vysoké chybovosti tohoto systému a způsobu měření, proto na to 

sami autoři upozorňují. Dále autoři při návrhu experimentu, a především při zpracování 

dat narazili na mnoho problémů, především spojených s pohyby hlavy při měření. 

Software dodávaný společností Tobii sice umožňuje manuálně nastavit AOI, pokud se ale 

scéna mění v důsledku pohybu hlavy, nedokáže dost efektivně sledovat změny polohy 

hlavy a adekvátně tomu upravit AOI aby přesně pokrývaly jednotlivé přístroje. Proto autoři 

přišli s návrhem vytvářet AOI pro jednotlivé přístroje pro každý frame zvlášť. I tato metoda 



22 
 
 

se ovšem ukázala jako nevhodná, především velmi časově náročná. Ve výsledku byla 

proto provedena analýza pro každou oblast zvlášť, kdy autoři sledovali jednotlivé fixace 

a přiřazovali je konkrétním oblastem-přístrojům [14]. 

Strategie a výkon pilotů při monitorování v automatizované fázi letu 

Sledování pohybu očí v automatické fázi letu. Tato studie se zaměřuje na nejčastější 

automatizované body zájmu pilotů, když se nachází v automatizované fázi letu. Jejím 

cílem bylo zaměřit se na výkonnost pilotů, jejich návyky, schopnost monitorovat 

parametry letu a zjistit hloubku porozumění automatických režimů letu, případně jejich 

důsledků na chování letadla. Jak již poukazovaly dřívější studie, právě nedostatek znalostí 

a porozumění systémům automatické fáze letu vedou často k chybám v monitorování a 

obsluze letadla. Pilot například provede úkon, který je ovšem spojen s jinou fází letu nebo 

módem. Poté se může stát, že letadlo je v automatickém režimu například v situaci kdy 

to není žádoucí, nebo že automatika provádí úkony, které nebyly zadány, případně zadány 

nechtěně. 

Pokus byl prováděn na 20 zkušených mužských pilotech (10 kapitánů, 10 FO) B-747-400. 

Jejich zkušenost s letounem byla od 100 do 9000 hodin, jejich zkušenosti s glass 

cockpitem byly minimálně 1000 hodin. Pokus probíhal ve statickém simulátoru B-747-

400 vybaveným zobrazovacím zařízením Evans and Sutherland ESIG 3350 a zařízení pro 

sledování pohybu očí bylo ALS Series 4000 (Applied science laboratory). Toto zařízení 

určuje pouze směr pohledu vůči hlavě, pro úplná data o směru pohledu vzhledem k okolí 

musí být dodatečně přidáno zařízení sledující pohyb hlavy. Komunikaci s řízením 

letového provozu simuloval člověk mimo simulátor. Cílem této studie bylo zjistit, jaké 

jsou nejčastější body zájmu pilotů a zda je jejich chování a směr pohledu při konkrétních 

scénářích správný. Dalším cílem bylo prověření, zda management informací a jejich 

monitorování probíhá dostatečně do hloubky porozumění a zda nepřehlíží důležité 

informace. Piloti absolvovali 12 předem připravených scénářů, které zahrnovaly všechny 

fáze letu od vzletu po přistání a celé měření trvalo zhruba 1 hodinu. Výsledky měření 

ukázaly, že 31 % času piloti průměrně ve všech fázích letu sledují PFD (Primary Flight 

Display) na kterém se zobrazují základní informace o letu, rychlost, výška umělý horizont 

a je zde indikace automatických systémů letadla. 25 % času sledují displej s mapou letu 

a během letu pouhá 3 % času sledují okolí letadla. Toto procento se s pozdější fází 

přiblížení zvyšuje přibližně na 12 %. Ve zbylém čase monitorují panel autopilota nebo jiné 

systémy a panely v kokpitu [15]. 
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1.5.2 Využití magnetické metody s HMD  

Metoda měření indukovaného napětí na cívce v kontaktní čočce je dlouhodobě velmi 

rozšířená. Vždy byla ovšem spojena s velmi složitým aparátem složeným z několika párů 

velkých cívek, tvořících homogenní magnetické pole. Takový aparát ovšem neumožňuje 

využití systému spolu se zařízením virtuální reality. Vyžaduje totiž fixaci hlavy pro odlišení 

pohybů hlavy a očí, proto je k využití s HMD nevhodný. V současnosti jsou však metody 

neustále zdokonalovány, proto již máme možnost využití magnetického sledování 

pohybu očí i ve virtuální realitě. Umožňuje to zařízení EyeContact, jež se dá pohodlně 

připevnit na headset virtuální reality a není proto vázané na fixovanou polohu subjektu. 

Naopak umožňuje volný pohyb hlavy ve všech směrech. Toto zařízení se skládá z pěti 

menších cívek s průměrem 10 cm, které jsou pevně uchyceny na headsetu. Tyto cívky 

vytváří nehomogenní magnetické pole. Jejich pozice je však přesně definovaná a jsou 

umístěny blízko sebe. Každá cívka osciluje se svojí vlastní frekvencí. Cívky mají přesné 

vlastnosti generovaného magnetického pole. Analýzou měřeného indukovaného napětí 

z čočky je systém schopen určit směr pohledu očí. Další výhodou tohoto systému je fakt, 

že dokáže porovnat intenzitu magnetického pole ze všech směrů a zná výchozí hodnoty, 

díky tomu je schopen určit i posunutí headsetu na hlavě pozorovaného. Uspořádání cívek 

je takové, aby každé oko mělo k dispozici tři magnetická pole, 2 cívky má každé oko zvlášť, 

jedna cívka je sdílená pro obě oči. 

Celé zařízení je kompromisem mezi silou magnetického pole a hmotností. Bylo 

konstruováno pro Oculus Rift DK2, je však velmi jednoduché takové zařízení upravit pro 

jiné VR headsety, jelikož je z velké části vytvořeno na 3D tiskárně. Výhodou systému je, že 

cívky se nachází velmi blízko očí, takže nemusí být rozměrné, a navíc stačí malý proud pro 

vytvoření dostatečného magnetického pole (1 A). Jsou zde použity kontaktní čočky 

s torzní cívkou od výrobce Chronos Vision. Všechny cívky fungují na vzorkovací frekvenci 

192 kHz a jejich frekvence jsou 15 kHz, 16 kHz, 17,1 kHz, 18,3 kHz a 19,6 kHz. Tyto signály 

jsou vytvářeny na zvukové kartě, poté jsou pomocí USB zařízení převáděny na analogové 

hodnoty napětí a zesilovány na zesilovači pro větší proud do cívek. Signál z cívek 

v kontaktních čočkách je zesilován operačním zesilovačem INA 128 [16]. 

Nespornou výhodou této metody je kompaktnost a možnost mobility zařízení a také fakt, 

že ji lze využívat v jakékoliv poloze hlavy, není zde nutnost mít hlavu zafixovanou, protože 

magnetické pole je fixováno na hlavě, její pohyb ho proto nemění. Další výhodou jsou 

relativně nižší náklady na samotné zařízení oproti klasické metodě s velkými cívkami, 
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kterých zde není zapotřebí. Na druhou stranu je zapotřebí vysoký výpočetní výkon 

zařízení, které se skládá nejen ze samotného měřícího zařízení, ale také headsetu pro 

zobrazení virtuální reality. Jedná se však o metodu ve fázi vývoje, jejím fungováním se 

zabývá jen hrstka studií, a proto se zatím nedá hovořit o plnohodnotné alternativě ke 

klasické, časem prověřené metodě s homogenním polem.  

 

Obr.  7 VR headset se zařízením pro eye tracking [16] 

1.5.3 Vliv telefonování na pohyb očí při řízení 

Cílem této studie bylo zjistit, jaký vliv na pohyb očí má telefonování při řízení auta. 

K pokusu byl vytvořen systém virtuální reality bez využití HMD. Místo toho je obraz 

zobrazován na klasické obrazovce, ovšem subjekt má na hlavě zařízení pro sledování 

pohybu hlavy a díky tomu se obraz může pohybovat v závislosti na pozici pozorovatele a 

tím vytvářet pocit plasticity. Navíc systém umožňuje záznam dat týkajících se pohybu očí, 

které díky tomu můžeme analyzovat. 

Sběru dat se účastnilo celkem 16 studentů dobrovolníků. Polovině z nich byly přehrávány 

simulace provozu, zatímco byl simulován telefonní hovor. Ten probíhal jako poslech 

audionahrávky a opakování určitých částí nahrávky. Během telefonátu museli účastníci 

sledovat dění na obrazovce a monitorovat případné nebezpečné situace jako například 
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hrozící kolize. Všem účastníkům bylo poté přehráno celkem 24 situací, které byly 

následovány otázkami týkajícími se jednotlivých scénářů. Pozorování pohybu očí bylo 

prováděno zařízením Tobii ET-1750, které funguje na vzorkovací frekvenci 50 Hz a 

dosahuje přesnosti 0,5°. Kalibrace zařízení byla provedena před každým měřením a poté 

vždy v polovině určitého scénáře, díky čemuž se dosáhlo nezkreslených dat. Jak se dá 

předpokládat, správnost zodpovězených otázek po projekci se velmi lišila v závislosti na 

tom, jestli se subjekty věnovaly pouze řízení nebo i telefonování. Konkrétně 66,7 % oproti 

38,5 % správných odpovědí. Rozdíly se ovšem vyskytovaly i v závislosti na počtu vozidel, 

která se vyskytovala v daném scénáři kdy se subjekty věnují pouze řízení. V případě že se 

vyskytla pouze 4 vozidla, úspěšnost odpovědí byla 60,9 %, ovšem pokud se vozidel 

vyskytlo 7, úspěšnost klesla na 44,3 %. Lišila se také doba fixace na pohybující se vozidla, 

v případě řízení byla průměrná fixace na objekt 9,6s, zatímco při telefonování to bylo 

pouze 6,5s. Závěrem pokusu bylo potvrzení hypotézy, že při zvýšené mentální zátěži jsou 

řidiči méně schopni udržovat dobrý přehled o situaci [17]. 

1.5.4 Kombinované sledování pohybu očí a hlavy v obklopující virtuální realitě 

Tato studie se zaměřuje na metody určování směru pohledu. Směr pohledu je kombinací 

pozice hlavy a natočení očí. Sledování pohybu očí se provádí pomocí zařízení VISION2000 

a je založeno na porovnání pozice zornice a odrazu paprsku od sítnice. Vzorkovací 

frekvence zařízení je 120 Hz, odchylka měření je maximálně ±0,1° a šířka měřené výseče 

je ±45°. Snímány jsou obě oči, ovšem pouze informace z jednoho se využívá k určení 

směru pohledu. Ke sledování pozice hlavy se využívá systém InterSense IS-900. Jedná se 

o hybridní systém využívající senzory pro měření hodnoty úhlu pootočení vůči všem osám 

a zrychlení ve všech osách. Postupný drift získaných hodnot je minimalizován využitím 

ultrasonického systému v místnosti, který dokáže přesně určit polohu hlavy. Software 

poté zkombinuje data ze senzorů zrychlení s daty z ultrasonického polohového systému 

a výsledkem je přesný model pohybu hlavy. 

Velmi důležitým faktorem pro přesnost výsledků je dokonalá kalibrace zařízení. Systém 

pro záznam pohybu hlavy IS-900 je kalibrován při instalaci, ale systém pro sledování 

pohybu očí musí být kalibrován před každým měřením. Kalibrace se provádí přesnými 

postupy, kdy subjekt sleduje přesně umístěné body, jejichž poloha je v systému 

definována. Data z kamery se potom podle těchto přesně známých hodnot zkalibrují. 

Využití takovéto technologie je mnoho. Dá se například použít na snížení výpočetních 

nároků pro zobrazování. To v praxi znamená, že pouze oblast, kam směřuje pohled je 
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generována s maximální mírou detailů a v nejvyšším rozlišení, zatímco ostatní periferní 

oblasti jsou méně náročné a detaily mohou postrádat. Dalším využitím je ovládání 

grafických rozhraní pomocí pohledu. Pohledem lze vybírat oblasti zájmu. Výběr se pak 

může provádět různými metodami, stiskem fyzického tlačítka, případně setrváním 

pohledem na určité oblasti po dostatečně dlouhou dobu (řádově stovky milisekund) [18]. 

1.6 Parciální závěr 

Ústav letecké dopravy fakulty dopravní ČVUT je vybaven zařízením, které umožňuje sběr 

dat o pohybu očí. Jedná se o headset pro virtuální realitu FOVE 0. Tento headset je určen 

především pro vývoj nových aplikací, rozvoj stávajících, nebo pro výzkumné využití, jako 

právě v případě mé práce.  

Cílem praktické části této práce je ověření metod získávání a vyhodnocování dat 

získaných při používání zařízení FOVE 0, s využitím poznatků získaných z vypracované 

analýzy současného stavu. Toto zařízení umožňuje širokou škálu aplikací, v konkrétním 

případě pro tuto práci je využíváno pouze pro jednoduchý experiment, ale hlavní využití 

najde v leteckém simulátoru ve virtuální realitě. Po důkladném vyhodnocení aktuálního 

stavu, způsobu využití zařízení na ÚLD, a potřebám při měřeních, jsem zvolil jako 

nejvhodnější metodu pro hodnocení dat teplotní mapy. Tato metoda je vhodná pro svou 

názornost a jednoduchost zobrazení a je dostačující pro potřeby většiny studentů při 

pokusech se zařízením FOVE 0.  

Experimentem ověřím, že data získaná měřením jsou přesná a dají se používat v dalších 

projektech jiných studentů. Dále bude navržena univerzální metodika, která umožní 

právě ono univerzální použití dalšími studenty bez nutnosti návrhu vlastních metod.  
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2. Metody 

2.1 Návrh experimentu 

Pro základní ověření správnosti měření a přesnosti dat postačí pouze velmi jednoduchý 

experiment. Jeho podstatou je promítnutí předem známé scény ve virtuální realitě. 

V případě tohoto experimentu se bude jednat o prostou bílou plochu s několika 

zvýrazněnými body. Tyto body se nachází v přesně definovaných pozicích, díky čemuž 

můžeme ověřit, jestli naměřená data ze zařízení FOVE 0 jsou správná, případně vyžadují 

korekce. Tento proces se běžně využívá ke kalibraci zařízení pro sledování pohybů očí. 

Experiment, který v rámci práce provádím, je kompletně nahráván. Pomocí programu OBS 

Studio se provádí záznam obrazovky a veškerého dění na ní. Proto je v průběhu měření 

nutné na obrazovku zároveň promítat scénu, která je zobrazována ve virtuální realitě a 

neprovádět na počítači při měření žádné další úkony, které by byly také nahrány do 

záznamu pokusu a znemožnily by jeho využití. Souběžně se záznamem obrazovky se 

spouští záznam všech pozičních a směrových dat z headsetu, které jsou uloženy do 

textového dokumentu. Záznam obrazovky a data z headsetu jsou časově 

synchronizovány. Textový soubor je vytvořen jako soubor kompatibilní s Microsoft Excel, 

díky čemuž je přenos dat a zápis do tabulky velmi jednoduchý. Záznam obrazovky není 

v tomto experimentu potřeba, i přesto je výhodné ho pořizovat. Dá se totiž v návaznosti 

na tuto práci použít pro složitější aplikaci zobrazování live time eye trackingových dat do 

záznamu.  

2.2 Zařízení  

Zařízení FOVE 0 je moderní VR headset, který jako jeden z mála na trhu umožňuje 

sledování pohybu očí. Právě díky této vlastnosti se hodí především pro vývojářské 

uplatnění, kde jsou data o směru pohledu velmi podstatná. Další možnou aplikací je 

výzkum, kdy je potřeba získat data o pohybu očí právě ve VR. Výhody eye trackingu se 

však mohou uplatňovat také v oblasti počítačových her a simulátorů. Headset je vybaven 

displejem s rozlišením 2560 X 1440 pixelů. Rozlišení pro každé oko je pak kvůli využití 

jednoho displeje poloviční, každá polovina displeje zobrazuje obraz pro jedno oko. Tento 

fakt způsobuje, že jednotlivé pixely jsou okem rozlišitelné, a to celkové iluzi ubírá na 

věrohodnosti. Je ovšem nutné si připomenout, že se jedná o zařízení tři roky staré, 

technologie displejů i za tuto krátkou dobu notně postoupila a současné headsety jsou 

schopny vytvářet velmi kvalitní obraz. Bohužel žádný z moderních headsetů nedisponuje 
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potřebným sběrem dat o pohybech očí. Tato vlastnost má však pouze minimální až 

zanedbatelný vliv pro naše potřeby a využití.  Zobrazovací zařízení pracuje na obnovovací 

frekvenci 70 FPS a pokrývá zorné pole až 100°. Sběr dat pak probíhá pomocí dvou 

infračervených snímačů. Jejich přesnost se pohybuje okolo 0,05°, což je pro tuto aplikaci 

naprosto dostačující přesnost. Obnovovací frekvence snímacího zařízení je 120 FPS. 

Každé oko je osvětlováno soustavou 6 infračervených diod. Rozpoznávání pohybů očí 

funguje na principu sledování pohybů zornic očí. Software zařízení bohužel neumožňuje 

přímý sběr dat z měření, pouze v reálném čase zobrazuje obraz z obou infračervených 

kamer pro snímání očí a souřadnice bodů, kam směřuje pohled. Pro zaznamenání těchto 

důležitých dat byl na fakultě vytvořen software, který spustí záznam dat a ukládá je do 

textového souboru.  

Pro využití plného potenciálu headsetu je vhodné také využívat dostatečně výkonné 

komponenty počítače. Díky tomu máme možnost simulací v plném rozlišení, nebo 

s lepšími obrazovými vlastnostmi. V našem případě je použit počítač s procesorem Intel 

core I9 9900KF, grafickou kartou NVidia RTX 2080 Super, 16 GB RAM a systém běží na 

svižném SSD. Tato kombinace komponentů poskytuje vysoký výkon, který dokáže velmi 

kvalitně zobrazit i ty nejnáročnější herní tituly, mezi něž se řadí například i na fakultě 

využívaný letecký simulátor. Tato výkonová rezerva pak umožňuje plné využití počítače 

bez nutnosti vylepšení po dobu několika let.  

2.3 Průběh experimentu 

Naměřená data z experimentu, který byl popsán dříve, obsahují celou řadu informací. 

Obsahují informace o pozici hlavy a směru jejího natočení ve trojrozměrném prostoru. 

Dále obsahují podstatná data o směru pohledu obou očí. Pro tento pokus je zvolena 

vzorkovací frekvence 250 ms, která umožňuje provádět delší měření, aniž by to přinášelo 

velké objemy dat, zároveň poskytuje dostatečnou přesnost pro odlišení bodů zájmu a 

případného šumu nebo sakadických pohybů. Záznam obrazovky je nastaven na 30 FPS, 

tato frekvence se však dá upravit pro případ potřeby. 

Předlouhou, která slouží k měření, je obrázek č.8, obsahující pět bodů. Obrázek je vytvořen 

v rozlišení 1080 x 1920 pixelů. Jeden bod se nachází přesně uprostřed obrázku, 

souřadnice jeho středu jsou [540, 960] zbylé čtyři body se nachází v rozích obrázku. 

Souřadnice jejich středů jsou vždy 100 pixelů vzdáleny od krajů, mají tedy souřadnice 

[100, 100], [1820, 100], [100, 980], [1820, 980] Tato předloha je zobrazena ve virtuální realitě 

ve velikosti, která nepřesahuje zorné pole. Díky tomu můžeme měřit pohyby očí bez 



29 
 
 

nutnosti pohybů hlavy. Samotné měření probíhá tak, že subjekt má za úkol sledovat po 

dobu 30 s každý z bodů. Není zde nutnost začínat měření s pohledem směřujícím na první 

bod, protože program dokáže případné odchylky a dráhy zraku odstranit. Vzhledem 

k tomu, že každý bod je sledován po dobu 30 s, jsou dráhy zraku a krátké fixace mimo 

dané body dostatečně krátké na to, aby nebyly vyhodnoceny jako další cluster, ale jsou 

vyhodnoceny jako šum. V průběhu experimentu je nejdůležitější co nejvíce eliminovat 

větší pohyby hlavy, protože takové pohyby nejsou v programu brány v potaz, a tudíž by 

čistá data z pohybů očí byla zkreslena. 

Obr.  8 Předloha sloužící k měření pohybů očí 

Data z měření jsou automaticky uložena pod předem zvoleným názvem. Jsou uložena ve 

formátu textového souboru, ovšem ve formě, která umožňuje konverzi dat do sešitu 

Excel. Formát sešitu Excel je poté možné pomocí funkce xlsread načíst do paměti 

programu Matlab. Ještě dříve, než tento příkaz můžeme provést, je nutné pomocí funkce 

Najít a nahradit v Excelu najít veškeré desetinné tečky v číselných hodnotách a nahradit 

je desetinnými čárkami. Pouze v takovém formátu je Matlab totiž schopen přečíst čísla. 

Nadále je nutné z dat extrahovat pouze data, týkající se pohybů očí. 

2.4 Metody vyhodnocování 

Jako nejvhodnější metodu vyhodnocení dat z pokusu jsem zvolil teplotní mapu. Jedná se 

o znázornění prostorového rozložení pozornosti. Teplotní mapy se využívají pro zobrazení 
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ve 2D prostoru, zobrazení ve 3D prostoru s sebou přináší řadu komplikací. Pro 

zjednodušení popisu této metody proto budeme uvažovat pouze zobrazování ve 2D 

prostoru, tudíž také 2D teplotní mapu.  

Teplotní mapa vzniká složením původní předlohy a vzniklé vizualizace pohybů očí. 

Každému pixelu scény přiřadíme míru pozornosti. Touto mírou rozumíme ekvivalent 

doby, po kterou byl pohled na daný bod fixován. Pro každý pixel obrazu se zvlášť počítá 

míra pozornosti jemu věnovaná. Každý pixel navíc ovlivňuje i pixely okolní. Pokud si 

vezmeme libovolný pixel a podle doby fixace na tento bod mu určeme míru pozornosti. 

Tato míra pozornosti v přímé závislosti na Gaussově rozdělení ovlivňuje pixely okolní (viz 

obr. 9). Na ose by byla od středu souřadného kříže znázorněna vzdálenost od výchozího 

pixelu, na ose Y by byla znázorněna míra ovlivnění okolních pixelů v rozmezí 0-100 %. 

Výsledná míra pozornosti, a jí příslušná barva, odpovídá součtu všech hodnot na daném 

pixelu. Body s dlouhou dobou fixace mají odstíny červené barvy, body s krátkou dobou 

fixace mají odstíny modré barvy. Místa, na která nebyl pohled fixován, případně byl 

v časovém hledisku měření fixován pouze zanedbatelnou dobu nebo pouze přecházel a 

nefixoval se, nejsou obarvena nijak, mohou být beze změny, případně rozostřena nebo 

zamlžena.  

 

Obr.  9 Gaussovo normální rozdělení  

V této bakalářské práci je využita varianta teplotní mapy, která nepokrývá celý rozsah 

měření, pouze přiřazuje odpovídající barevné odstíny jednotlivým bodům, které jsou při 
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měření zaznamenány. Tyto body se navzájem ovlivňují stejně jako dříve zmíněné pixely. 

Nedochází zde však k vytvoření ploch se stejnou hustotou míry pozornosti, ale každý 

jednotlivý bod je nositelem informace, týkající se pozornosti.  

Pro vytvoření finální podoby teplotní mapy je ovšem potřeba vstupní data zpracovat a 

provést několik úkonů, které data rozdělí, filtrují a zároveň určí, jestli jsou data přesná. Pro 

tyto účely vyžívám několika následujících nástrojů. Pomocí algoritmu DBSCAN rozdělím 

data do jednotlivých clusterů. Každý jednotlivý cluster by měl pozicí odpovídat bodu, 

který subjekt při měření sledoval. V tomto měření vzniká 5 clusterů, které jsou odlišeny 

číselně a barevně. V dalším postupu při práci s daty je důležité, odstranit z datasetu šum. 

Toho se dá docílit opět pomocí funkce v Matlabu. Takováto funkce zapíše do paměti 

unikátní označení všech clusterů, v tomto případě 1-5. Dále vyhledá všechny body, které 

nemají označení clusterů, ale jsou označeny hodnotou 0, tedy jako šum. Tyto hodnoty 

poté z datového souboru odstraní. Další krok, který provedu, je opsání konfidenční elipsy 

pro jednotlivé clustery. Středy elips by měly odpovídat středům bodů, které subjekt 

sledoval. Tyto body jsou uloženy do tabulky. Tím získám 5 bodů, které jsou reprezentací 

bodů z předlohy, na něž směřoval pohled. S rostoucí délkou měření roste také přesnost 

určení středu elips, protože data v clusteru jsou hustší a definují tak přesněji konfidenční 

elipsu.  

2.4.1 DBSCAN 

DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Aplications with Noise) je algoritmus pro 

shlukovou analýzu. Tento algoritmus dokáže podle zadaných parametrů oddělit data od 

šumu a rozdělit je do jednotlivých clusterů. Tyto clustery jsou oblasti s vyšší hustotou dat 

než ve zbytku datasetu. Data, která se v malých hustotách nachází mezi clustery nebo 

mimo jeden cluster jsou považována za šum a nejsou do nich zahrnuta. DBSCAN 

potřebuje pro vyhodnocení dat dva vstupní parametry: 

 Epsilon – minimální vzdálenost mezi body, které tvoří stejný cluster  

 MinPts – Minimální počet bodů, kterých je potřeba pro utvoření clusteru 

Díky těmto parametrům pak dokáže DBSCAN rozdělit body do tří skupin. Buď bod určí jako 

šum, nebo jako středový, či okrajový bod. Za středový bod je považován takový bod, 

v jehož okolí do vzdálenosti epsilon se nachází alespoň minimálně stanovený počet 

bodů, určený na vstupu funkce. Do tohoto minimálního počtu funkce je započítáván i 

samotný posuzovaný bod. Mezi okrajové body se řadí takové body, které jsou ve 
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vzdálenosti epsilon od jiných středových bodů, avšak v jejich okolí se nachází nižší než 

minimální počet okolních bodů. Jako šum je pak označen jakýkoliv bod, který není 

v dosahu nějakého středového bodu, přesto může být v dosahu jiných šumových bodů. 

Společně však nesmí překročit onen minimální počet, aby se z nich nestaly body středové 

a okrajové. Všechny tyto varianty jsou popsány pomocí následujících definic:  

Definice 1: Oblast okolo bodu p, označená jako N(p), je definována následující rovnicí, 

 𝑁∈(𝑝) = 𝑞|𝑞 ∈ 𝑃, 𝑑 , ≤ 𝜖}, (1) 

kde P je souhrn bodů a dp,q je vzdálenost mezi body p a q. 

Definice 2: Bod p je středový bod, pokud platí následující: 

 |𝑁∈(𝑝)| ≥ 𝑀𝑖𝑛𝑃𝑡𝑠 (2) 

Definice 3: Bod p je přímo hustotně dosažitelný bod pro bod q, pokud splňuje podmínky 

epsilon a MinPts, pokud 𝑝 ∈ 𝑁∈(𝑞) a pokud bod q je bodem středovým.  

Definice 4: Bod p je okrajovým bodem, pokud bod p je přímo hustotně dosažitelným 

bodem pro bod q a pokud platí následující:  

 |𝑁∈(𝑝)| < 𝑀𝑖𝑛𝑃𝑡𝑠. (3) 

Definice 5: Bod p je hustotně dosažitelný pro bod q, pokud splňuje podmínky epsilon a 

MinPts, a pokud existuje řetězec bodů p1, p2, ..., pn, kde p1=q a pn=p, a zároveň pi+1 je bod 

přímo dosažitelný pro bod pi. 

Definice 6: Bod p je bodem hustotně spojeným s bodem q, pokud splňuje podmínky 

epsilon a MinPts, a pokud existuje bod o, který je hustotně dosažitelný pro bod p i q. 

Definice 7: Bod p je označen jako šum, pokud není bodem středovým ani okrajovým. To 

znamená, že šum nenáleží do žádného clusteru.  

Na obrázku 10 můžeme vidět červeně označené středové body A, včetně jim opsaných 

kružnic o poloměru epsilon. Žlutě jsou pak znázorněny okrajové body B a C, zatímco 

modře je označen šumový bod N. 



33 
 
 

 

Obr.  10 Znázornění typu bodů funkce DBSCAN 

2.4.2 Konfidenční elipsa 

Konfidenční elipsa je statistický pojem, který velmi úzce souvisí s intervalem spolehlivosti. 

Interval spolehlivosti je odhad neznámého parametru, většinou využívá konfidenční 

hladinu 95 %. V praxi tato hodnota znamená, že neznámý parametr se bude nacházet 

v 95 % naměřených hodnot. Interval spolehlivosti vychází z Gaussova rozdělení 

(viz Obr. 11). Jedna střední odchylka (SD) průměru (M) obsahuje přibližně 68,2 % dat, 

zatímco dvě střední odchylky průměru už obsahují 95,4 % dat. Pokud bychom dále použili 

tři střední odchylky průměru, dostali bychom se až na hodnotu 99,7 % dat.  

 

Obr.  11 Gaussovo rozdělení intervalu spolehlivosti 

Pokud se tedy budeme bavit o konfidenční elipse s konfidenční hladinou 95 %, znamená 

to, že taková elipsa musí obsahovat alespoň 95 % bodů, které tvoří cluster. Konstrukce 



34 
 
 

konfidenční elipsy vyžaduje několik kroků. Pro účely tohoto pokusu jsou podstatné 

především středy konfidenčních elips, které se dají jednoduše určit a jsou využívány pro 

zarovnání se středy bodů z předlohy a následně pro pozorování případných odchylek 

těchto středů. V případě konfidenční elipsy, která má hlavní a vedlejší osy rovnoběžné 

s osami x a y, se jedná o osově zarovnanou konfidenční elipsu. V takovém případě střed 

konfidenční elipsy leží v bodě, který je určený souřadnicemi x a y. Souřadnice x odpovídá 

průměru hodnot souřadnic x všech bodů v clusteru, souřadnice y pak odpovídá průměru 

hodnot souřadnic y všech bodů v clusteru. Pokud mají data střed v počátku 

souřadnicového systému, je konfidenční elipsa popsána rovnicí  

 
+ = 𝑠, (4) 

kde s je rozsah elipsy a σx a σy jsou směrodatné odchylky dat v dané ose a zároveň 

představují délky hlavních a vedlejších poloos. Proměnná s může nabývat libovolných 

hodnot, ale pro konfidenční hladinu 95 % je tato hodnota s=5,991. 

V případě, že data nejsou normálně distribuována rovnoběžně s osami (nekorelují s nimi), 

ale svírají s nimi úhel, je nutné zjistit kovarianci těchto dat. Směrodatné odchylky dat již 

nejsou přímo rovnoběžné s osami, ale musíme je určit vzhledem k hlavním a vedlejším 

poloosám elipsy. Tyto poloosy pak s původním souřadnicovým systémem svírají úhel α. 

Velikost směrodatných odchylek je možné určit podle toho, ve kterých směrech mají data 

odchylku největší. Tyto údaje o odchylkách nám poskytuje kovarianční matice těchto dat. 

Kovariační matice vyjadřuje závislost mezi jednotlivými veličinami a tím pádem i mezi 

jejich směrodatnými odchylkami. Díky kovarianční matici tak vpodstatě transformujeme 

původní data na data, se kterými můžeme pracovat jako s daty zarovnanými s osami. 

Vektory hlavní a vedlejší poloosy jsou reprezentovány vlastními vektory kovarianční 

matice. Jejich délka závisí na hodnotě vlastních čísel kovarianční matice. Vlastní čísla 

matice nám říkají, jak velká je odchylka dat ve směru vlastního vektoru. Pokud bude 

kovariance nulová, poté se vlastní číslo rovná osové varianci dat, jejíž závislost na 

směrodatné odchylce v ose je následující: 

 𝑣 = 𝜎 . (5) 
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Délka poloos se pak spočítá pomocí rovnice 

 2 ∗ 5,991 ∗ 𝜆, (6) 

kde λ je hodnota vlastního čísla. Pro získání úhlu natočení elipsy α využijeme vzorec 

 
𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

( )

( )
, (7) 

kde v(c) je největší vlastní vektor kovarianční matice, a v(x) je vektor osy x. Všechny tyto 

vzorce lze používat za předpokladu, že střed souřadnicového systému je shodný se 

středem konfidenční elipsy.  
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3. Výsledky 
Velmi důležité pro získání přesných dat z měření bylo co nejvíce eliminovat pohyby hlavy. 

Díky tomu zůstává zorné pole téměř neměnné, veškeré pohyby, které jsou nutné pro 

dostání bodu zájmu do směru pohledu, vykonávají oči a ne hlava. Pohyby hlavy jsou 

v takovém případě zanedbatelné. Čím delší dobu je pozornost soustředěna na jeden bod, 

tím více jednotlivých souřadnic systém zaznamená a pomocí funkce konfidenční elipsy 

určuji střed clusteru tvořeného těmito souřadnicemi. S rostoucím časem je tedy přesnost 

měření zvyšována a drobné pohyby hlavy, kterým se vyhnout nedá, nemají na data 

zásadní vliv. Důležité ovšem je, aby nedošlo k trvalému natočení hlavy při sledování 

krajních bodů, takovéto natočení by se totiž promítlo do odchylky středu konfidenční 

elipsy.  

Obr.  12 Grafické znázornění naměřených dat 

Na obrázku 12 jsou vynesena veškerá data, získaná při měření. Jak si můžeme 

povšimnout, jsou zde jasně zřetelné body zájmu. Vyskytují se zde ovšem také body, které 

nelze přiřadit k žádnému z pěti pozorovaných bodů. Tyto body, nazývané jako šum, 

vznikají tak, že kamera pro sledování pohybů očí zaznamenává směr pohledu oka během 
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celého měření, včetně doby, kdy se očí přesouvají z jednoho bodu na další. Větší počet 

těchto bodů se poté vyskytuje také pod hodnotou -0,4 na ose y. Tento šum je způsoben 

manipulací s helmou pro virtuální realitu před zahájením a po ukončení měření pokusu. 

Díky funkci DBSCAN je velmi jednoduché tyto body odstranit a pro veškerý další průběh 

již pracuji s daty, náležícími vždy pouze jednomu z pěti pozorovaných bodů. Na první 

pohled na tato vstupní data je patrné, že nechtěné pohyby hlavy se povedlo eliminovat 

do maximální možné míry, data jsou symetrická a jednotlivé body jsou jasně zřetelné, 

s minimálním rozptylem.  

Na následujícím obrázku 13 je zobrazen výsledek funkce DBSCAN. Data jsou rozdělena do 

pěti clusterů, barevně odlišených. Šum je v tomto obrázku znázorněn prázdnými kolečky, 

ovšem stále není eliminován.  

Obr.  13 Zobrazení výstupu funkce DBSCAN v podobě clusterů charakterizujících pohyb očí. Vytvořené 

clustery jsou barevně označené a reprezentují primární vizuální fokus.  (ɛ – minimální vzdálenost mezi 

body, které tvoří stejný cluster; MinPts – minimální počet bodů v jednom clusteru) 

Nadále je ovšem nutné zbavit data šumu a převést je pomocí barevné škály na teplotní 

reprezentaci míry pozornosti.  
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Obr.  14 Zobrazení výstupu funkce DBSCAN v podobě clusterů, kterým jsou opsány konfidenční elipsy. 

Tento obrázek č.14 je montáž předlohy, která byla použita pro měření pohybů očí, a 

výsledných dat z tohoto měření. Díky tomu je možné provést prvotní pozorování, jak se 

jednotlivé body předlohy překrývají s výslednými daty. V tomto kroku je zároveň 

odstraněn veškerý šum a pro každý cluster je vytvořena konfidenční elipsa (viz Obr. 12). 

Souřadnice středů jednotlivých elips jsou uloženy do tabulky. Tyto souřadnice pak slouží 

k přesnému zarovnání předlohy s jakýmkoliv zobrazením dat, ať už jde o model teplotní 

mapy, nebo překrytí předlohy a hrubých dat z měření. Zarovnání předlohy a vizualizace 

dat se provádí manuálně. Předloha je totiž pořízena v rozlišení 1920x1080, zatímco rozsah 

naměřených dat se pohybuje od -0,5 do 0,5 na ose x, a -0,4 až 0,2 na ose y. Program Matlab 

oba tyto obrazy zobrazuje v jednotném souřadném systému. Proto je potřeba předlohu 

náležitě zmenšit a umístit přesně do zákrytu se souřadnicemi středů konfidenčních elips.
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Obr.  15 Detailní pohled na jednotlivé clustery (a-e) a jim opsané konfidenční elipsy 

Na obrázku 15 můžeme vidět detailní pohledy na jednotlivé clustery společně s jim 

opsanými elipsami (a-e). Jak je možné si povšimnout, na obrázku 15 (a), bylo provedeno 

manuální zarovnání středů předlohy a středů konfidenčních elips podle středu clusteru 1. 

U clusteru 1 se při detailním pohledu můžeme přesvědčit, že se oba středy opravdu 

překrývají. Pokud se zaměříme na cluster 2 (Obr. 15 (b)), můžeme rovněž pozorovat 

překrytí středu bodu předlohy a středu konfidenční elipsy. Při pohledu na cluster 3 
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(Obr. 15 (c)) poloha středu bodu z předlohy v ose y přibližně odpovídá poloze středu 

elipsy, ovšem střed v ose x je již mírně posunut vpravo od středu elipsy. Přesto se zde 

jedná pouze o velmi malé posunutí a bod se pořád nachází uvnitř elipsy. Již výraznější 

odchylka od středu elipsy se nachází u clusteru 4 (Obr. 15 (d)), bod se ale pořád nachází 

uvnitř elipsy. Výchylka je tu však viditelná v obou osách. U clusteru 5 (Obr. 15 (e)) je patrná 

největší odchylka, kdy se bod z předlohy nenachází uvnitř elipsy, ale je od ní vzdálen 

především v ose y. 

Většina bodů je v tuto chvíli zarovnána uspokojivým způsobem, proto je možné 

konstatovat, že přesnost naměřených dat je s výjimkou clusteru číslo pět velmi dobrá. 

V tento moment je ověřena přesnost dat a také to, zda je vhodné je využívat pro 

vizualizaci pomocí teplotní mapy. Pokud by totiž středy bodů a elips vzájemně neseděly, 

nedalo by se uvažovat o použití takovýchto dat, byla by velmi nepřesná a poskytla by 

chybný výstup. V tomto případě se ovšem ukazuje, že čtyři body se dají brát v úvahu bez 

problému a u posledního bodu je nutné přihlédnout k oné nepřesnosti. Díky předchozí 

analýze ovšem víme, o jakou nepřesnost se jedná, pokud tomu tedy uzpůsobíme použití 

teplotní mapy, není problém s využitím všech bodů. Na následujícím obrázku je finální 

podoba teplotně zobrazených dat, která jsou zbavena šumu. 

 
Obr.  16 Vizualizace naměřených dat pomocí teplotní mapy 
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Na obrázku 16 je zobrazení naměřených dat, který byla zbavena šumu, a která jsou 

vizualizována pomocí teplotní mapy. Jedná se o finální výstup této práce. Na obrázku je 

možné pozorovat drobné rozdíly v době, po kterou byly jednotlivé body sledovány. Je 

vidět, že první cluster, na obrázku uprostřed, obsahuje body s oranžovou barvou. Toto 

zbarvení značí, že na tomto bodě byla soustředěna pozornost déle než na jiných bodech, 

ovšem cluster 3 (vpravo dole) obsahuje body se zabarvením do žluté barvy. To podle 

přiložené barevné škály značí, že na tento bod byla pozornost soustředěna úplně nejdéle. 

Ostatní body mají zbarvení podobné, dá se tedy tvrdit, že doba pozorování byla u všech 

velmi podobná. Tyto drobné barevné rozdíly ovšem neznamenají zásadní časové rozdíly, 

pouze naznačují, že čas pro jednotlivé body nebyl rozložen úplně přesně. Jedná se však 

o rozdíly v řádu jednotek sekund, které vznikají při přesouvání pohledu z bodu na bod. 

Tento přesun pozornosti totiž nemusí nastat naprosto přesně, ale s drobnou odchylkou 

od stanovených 30 sekund.  
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4. Diskuze 
Jak je již z výsledků patrné a popsané, data obsahují nepřesnosti, které mohou být 

způsobeny několika faktory. Výraznou váhu při vzniku většiny nepřesností bych připsal již 

několikrát zmíněným pohybům hlavy. Jak je z dat patrné, větší nepřesnosti se vyskytují 

v ose y. Body byly rozvrženy tak, aby se jeden nacházel uprostřed a zbylé body se 

nacházely na okraji zorného pole. Právě z tohoto důvodu jsou zde patrné lehké pohyby 

hlavy, kterým se ale nedá úplně vyhnout, probíhají samovolně a je velmi těžké si je 

uvědomovat a zabránit jim. Doba pozorování každého bodu byla 30 sekund, což je při 

pohledu na samotný okraj zorného pole již dost nekomfortní. Při této délce měření jsem 

již pozoroval únavu okohybných svalů z jejich trvalého natočení pod maximálním 

možným úhlem. Navíc zorné pole má větší rozsah ve vodorovném směru, zatímco ve 

směru svislém takový rozsah není, proto je pro úlevu od únavy očí především ve svislé 

ose jednodušší dostat bod do zorného pole drobným, ale stálým natočením hlavy.  

Druhým faktorem, který potenciálně mohl ovlivňovat přesnost měření, je nepřesná 

kalibrace zařízení. Před prováděním experimentu bylo zařízení zkalibrováno pomocí 

softwaru dodaného výrobcem. Tato kalibrace dle mého názoru nemůže splňovat přísné 

požadavky na přesnost dat, protože způsob, jakým probíhá, je velmi základní. Sledovaný 

bod se pohyboval jemně trhavým pohybem, nejednalo se o pohyb plynulý. Navíc jak se 

bod vzdaloval od středu a dostával se na okraj zorného pole, chvílemi se stávalo jeho 

sledování velmi obtížným. Samotný proces kalibrace navíc není doprovázen žádnou 

instruktáží, jak přesně by měla probíhat. V případě mého experimentu proběhla kalibrace 

poměrně úspěšně, došlo především k posunu hodnot souřadnicového systému jedním 

směrem. Za takové situace středový bod nezaujímá přesně souřadnice [0, 0], ale je mírně 

odchýlen od středu souřadného systému. U takovéto nepřesnosti se dá provést korekce 

manuálním zarovnáním výsledných dat a jejich předlohy.  

Sledování jednotlivých bodů probíhalo v pořadí 1, 4, 2, 5, 3. Největší nepřesnost se 

vyskytuje u bodu 5, kdy se bez pochyby jednalo o chybu vzniklou pohybem hlavy. Ostatní 

clustery však nevykazovaly zásadní nepřesnosti, které by mohly znemožnit použití 

takovýchto dat. Nepřesnosti u ostatních podstatně nižší, jednotlivé body z předlohy se 

nachází uvnitř konfidenčních elips. Výsledky, u kterých je dosaženo právě takové 

přesnosti, že středy předlohy nepřesahují konfidenční elipsu se dají považovat za 

uspokojivé pro velkou většinu aplikací tohoto eye trackingového systému.  
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5. Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a otestovat metodiku pro zpracování dat o 

pohybu očí, získaných s pomocí headsetu pro virtuální realitu. Pro tento případ byla 

využívána technika, kterou disponuje fakulta dopravní při ČVUT v Praze, a která takovýto 

sběr dat umožňuje. Experimentální měření proběhlo za ideálních podmínek, pomocí 

infračervené kamery, kterou disponuje zařízení FOVE 0. Práce zároveň poskytuje 

dostatečný vhled do problematiky sledování pohybů očí. V praktické části jsou podrobně 

vysvětleny veškeré postupy, které jsou při zpracování použity. Výsledky práce se z větší 

části dají považovat za uspokojivé a přesné. Hlavním výstupem celého zpracování dat je 

teplotní mapa, reprezentující pohyby očí. Při zpracovávání této bakalářské práce jsem 

narazil na řadu problémů, které vyžadovaly lehké úpravy při návrhu experimentu, ale 

všechny tyto potíže se s pomocí podařilo vyřešit.  

Návrh a následný průběh tohoto experimentu prokázal, že sledování pohybů očí je 

poměrně složitý obor. Měření se muselo jednou opakovat, protože při prvním pokusu se 

nepovedlo dostatečně omezit ostatní pohyby a výsledná data byla nepoužitelná. 

Výsledek měření je prezentován pomocí teplotní mapy, toto zobrazení má však svoje 

limitace. Například nedokáže poskytnou časové údaje provázející celé měření. Jednotlivé 

body nejsou navzájem spojeny, není zde tak zobrazena návaznost jednotlivých bodů 

zájmu, v jakém pořadí následovaly, ani v jaký čas byly sledovány. Dalším limitujícím 

faktorem je i samotný algoritmus DBSCAN. Ten je totiž velmi spolehlivý při dělení clusterů 

s vysokou hustotou od oblastí s nízkou hustotou dat. Pokud však máme data, která mají 

velmi proměnlivou hustotu dat, která navíc nejsou pořádně ohraničená, nebo která mají 

velmi nízkou hustotu, nedokáže pak efektivně tyto zóny rozdělit na jednotlivé clustery, 

nebo nedokáže clustery určit vůbec. Metodika, která je v této práci navržena, navíc 

umožňuje zpracovávat pouze data ze statických obrazů předlohy, díky čemuž je její 

využití částečně omezeno. V tomto stádiu není možné využití pro vyhodnocení záznamu 

pohybů očí u videozáznamu, protože metoda nedokáže přiřadit pro jednotlivé snímky 

místa, kam směřuje pohled, a tím vytvořit plynulé zobrazení pohybů očí.  K omezení dále 

přispívá fakt, že pohyby hlavy jsou při měření rušivé a způsobují nepřesnosti, proto se tato 

metoda vyhodnocení dat může hodit především pro krátkodobé experimenty. Delší 

využití by naráželo na problémy s koncentrací subjektů při snaze o co nejstabilnější 

pozici. I při krátkodobém měření je však velmi složité pozorovat scénu a soustředit se při 

tom na eliminaci pohybů hlavy. Tento fakt je asi nejvíce limitující pro všechny pokusy 
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založené na této metodě měření. Vyřešení tohoto problému by si navíc žádalo mnohem 

komplexnější přístup k problematice.  

Výsledná metodika pro zpracování dat je dále v konkrétních případech aplikovatelná pro 

různá měření, která by mohla být prováděna. Poskytuje studentům jednoduchý nástroj, 

jak jimi získaná data převést do vizuální podoby a nadále s nimi pracovat například 

s pomocí statistických nástrojů. Pokud se nebude využívat na měření, která přesahují její 

limitace, tak se jedná o velmi spolehlivou metodu. Jak je navíc z teplotní mapy vidět, 

jednotlivé clustery jsou poměrně kompaktní, jsou od sebe perfektně oddělené, 

nezasahují do sebe. To celkově svědčí o velké přesnosti zařízení.  

Díky otevření problematiky sledování pohybů očí je zde možnost dalšího pokračování 

v tomto projektu. Cílem dalších prací by mohlo být navržení metod pro zpracování nejen 

statických scén, ale také pohyblivých. V takovém případě by ovšem bylo nevyhnutelné 

mnohem hlouběji pochopit samotné zařízení FOVE 0 a zbylá data, které nám toto zařízení 

poskytuje. Bylo by nutné do práce zapojit také zpracování pohybů hlavy, což je největší 

limitace této bakalářské práce a řešení tohoto problému by značně přesáhlo rozsah této 

práce. Proto by toto téma mohlo být potenciálně vhodné pro budoucí řešení v dalších 

pracích. Tato práce prokázala, že využití zařízení FOVE 0 z hlediska přesnosti dat 

nepředstavuje problém pro jeho využití i pro další práce s ním spojené.  
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