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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se věnuje problematice sledování pohybu očí. 

Cílem této práce je vytvoření programu s uživatelským rozhraním, 

který poskytuje nástroje k analýze dat pohybu očí. Data 

zaznamenávající pohyby očí jsou získány pomocí brýlí pro virtuální 

realitu. Pomocí vývojového prostředí visual studio je vytvořen 

program, který pomocí výstupních dat, z brýlí pro virtuální realitu, 

generuje teplotní mapu. Na vygenerované teplotní mapě je možné 

pozorovat jaké je rozložení pohledu v kokpitu a z tohoto rozložení je 

dále možné určit oblasti zájmu. Během tvorby programu bylo určeno 

několik možných budoucích vylepšení programu jako nabídka více 

možností evaluace výstupních dat, ale také jejich zpřesnění.  

Klíčová slova 

Virtuální realita, Sledování pohybu očí, Visual studio, C Sharp, Teplotní 

mapa, Fove 0 
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Abstract 

This Bachelor thesis deals with the problematic of tracking eye 

movement. The goal of this thesis is to create a program with graphic 

user interface that provides tools for analysing eye movement data 

which are obtained from glasses for virtual reality. Using the visual 

studio development environment a program is created that uses output 

data to generate a heat map. On the generated heat map, it is possible 

to observe the distribution of the views in the cockpit and from this 

distribution it is possible to determine the areas of interest. During the 

creation of the program several possible future improvements of the 

program were found as offering more possibilities of evaluation of the 

output data but also their refinement. 

Key words 

Virtual reality, Eye tracking, Visual studio, C Sharp, Heat map, Fove 0 
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Úvod 

V posledních letech došlo k mohutnému rozšíření technologie pro 

sledování pohybu očí do mnoha oblastí, ve kterých dříve využití 

nenašla. Technologie pro sledování očí se stala velmi atraktivní a 

populární. Její rozšíření bylo důsledkem velkého rozšíření brýlí pro 

virtuální realitu, které mohou mít tuto technologii vestavěnou ve svém 

hardwaru i softwaru. Technologie brýlí pro virtuální realitu a 

technologie pro sledování pohybu očí se prokázaly jako velmi výhodná 

kombinace, jelikož brýle pro virtuální realitu ukazují uživateli virtuální 

svět a technologie pro sledování pohybu očí následně určí, do jakých 

bodů uživatel soustředí svou pozornost. Tento fakt znamená obrovský 

potenciál v mnoha oblastech jako například letectví nebo lékařství. 

V mnohých z těchto oblastí se kombinace těchto technologií již využívá 

nebo se vyvíjejí způsoby, jak by se daly využívat. V letectví se 

technologie pro sledování pohybu očí již používá, a to především pro 

testování a experimentování s únavou, námahou nebo iluzemi. Tato 

práce se věnuje využití kombinace těchto dvou technologií v letectví 

v oblasti pozornosti. Cílem této práce je navržení a následné vytvoření 

programu, který poskytne nástroje k analýze dat pohybu očí. 
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1 Analýza současného stavu 

Virtuální realita je velice komplexní pojem, který se může popsat více 

způsoby. Mezi slova, která se dají považovat za synonyma, patří 

například kyberprostor, virtuální prostředí nebo také virtuální svět. 

Tento popis se používá k popisu mnoha věcí jako například 

trojrozměrné počítačové animace, které jsou provozovány na osobních 

počítačích ale také nákladné síťové simulační systémy. Virtuální 

prostředí definujeme jako určitý svět nebo prostor obklopující 

uživatele, který na tento prostor reaguje a zkoumá ho [1].  

Virtuální realitu bych definoval jako technologii, která umožňuje 

ocitnout se v syntetickém nebo virtuálním prostředí, ve kterém je 

uživatel schopný vnímat a reagovat se simulovanými objekty a 

procesy. Syntetické prostředí je pouze jiným druhem virtuálního 

prostředí, ovšem v syntetickém prostředí se více lpí na podobnosti 

k reálnému světu, zatímco virtuální prostředí nemusí vypadat ani 

fungovat jako nám známý svět. Virtuální realita především využívá 

prostředí vytvořená počítačem, ovšem existuje několik typů virtuální 

reality, které fungují na podobném principu, ale nejsou počítačově 

generované. Jedná se například o teleprezenci, která se může vysvětlit 

na příkladu dálkového konferenční videohovoru, kdy jedna skupina sedí 

u konferenčního stolu a na protější straně stolu jsou obrazovky, na 

kterých jsou promítáni lidé, kteří sedí u svého konferenčního stolu 

v jiné budově, nebo v jiném městě [2]. 

Hlavním cílem virtuální reality je vytvořit prostředí, ve kterém uživatel 

přijímá vjemy jako v reálném světě. Pánové Gutierez, Vexo a 

Thalmann ve své knize „Stepping Into Reality” [3] uvedli, že hlavním 

cílem virtuální reality je vcítění a přítomnost.  

Termín vcítění lze popsat jako určitý popis technologie a její schopnost 

navodit v uživateli pocit reálného světa. Tato iluze by měla být 
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co nejkomplexnější a nejživější, aby vjemy z tohoto prostředí vypadaly 

a působily reálně [4]. 

Přítomnost je pojem, který popisuje, jak moc si uživatel uvědomuje, 

že je ve virtuální realitě. Tato hodnota se určuje velice složitě, jelikož 

je relativní pro každého uživatele [4]. 

Miller a Burnariu [5] rozdělili vcítění do tří úrovní. 

• Nízká úroveň – Vcítění se dosahuje pomocí monitoru, virtuální 

prostor nedosahuje vysokých detailů a pohyby uživatele nejsou 

nijak měřeny ani zaznamenávány. Uživatel si je také plně vědom 

svého okolí a během simulace jej také vnímá. 

• Mírná úroveň – Vcítění se dosahuje pomocí více, nebo větších 

monitorů, které zabírají větší zorné pole uživatele, a virtuální 

prostor dosahuje vysoké kvality. Objevují se zde také zařízení 

pro měření a zaznamenávání pohybu, uživatel si je stále vědom 

svého okolí. 

• Vysoká úroveň – Vcítění se dosahuje pomocí brýlí pro virtuální 

realitu. Virtuální prostředí má vysokou kvalitu, pohyby subjektu 

jsou měřeny, zaznamenávány a uživatel si není vědom svého 

okolí. 

Riva, Wiederhold a Mantovani ve své studii [6] popisují celkovou 

efektivitu virtuální reality tak, že virtuální realita sdílí s mozkem určité 

základní mechanismy jako ztělesněnou simulaci. Dle neurovědeckých 

poznatků mozek účinně reguluje a ovládá tělo v simulovaném světě. 

Mozek vytváří ztělesněnou simulaci vlastního těla v simulovaném 

světě, aby vnímal budoucí činnosti, procesy a emoce a připravil se na 

ně. 

Virtuální realita je nová technologie, která až v posledních letech našla 

velké zalíbení nejen mezi vědci, piloty a armádou ale také mezi 

obyčejnými lidmi, jelikož poskytuje nový druh prožívání věcí. Člověk 
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nemusí pouze sledovat videa a obrázky, ale může pomocí brýlí pro 

virtuální realitu prožívat věci, jako by u nich přímo byl [7]. 

1.1 Smíšená realita 

Smíšená realita je velice široký pojem a z toho důvodu je možné 

smíšené reality rozdělit do několika skupin. Rozeznáváme tři základní 

druhy simulací: 

• Reálná simulace – operují zde reální lidé v reálném světě 

• Virtuální simulace – operují zde reální lidé v simulovaném světě 

• Konstruktivní simulace – operují zde simulovaní lidé 

v simulovaném světě 

Smíšené reality, jelikož existuje více druhů realit, se rozdělují na 

pomyslné úsečce, kde na jednom konci je zcela reálný svět a na 

protější straně úsečky je zcela simulovaný svět. Tato pomyslná úsečka 

je nazývána kontinuum reality a virtuality (Obrázek 1). Reálný svět čili 

jeden konec úsečky je zcela reálné prostředí, ve kterém existují reálné 

objekty a procesy. Při posouvání na druhou stranu úsečky nastává 

fáze, ve které určité reálné objekty přestávají existovat a jsou 

nahrazeny simulovanými objekty. Na druhé straně úsečky jsme už ve 

zcela simulovaném světě plném simulovaných objektů [8]. 

 

Obrázek 1 - Kontinuum reality a virtuality [8] 

Smíšené reality jsou právě všechny reality, které se nachází mezi 

dvěma konci úsečky. Nejedná se o reálné ani virtuální reality ale o 

jakousi směs těchto realit. Každá realita, která se nachází v úseku mezi 

dvěma konci přímky má určité aspekty, reálné nebo virtuální. Každá 
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realita může mít jiné množství aspektů, a tudíž ji dodává jiné možnosti 

a využití. 

Smíšené reality se dají také zobrazit v grafu, kde vertikální osa měří 

množství akce a vnímání se simulovaným prostředím a osa horizontální 

interakci s reálnými objekty a entitami (Graf 1) [8].  

 

Graf 1 - Graf smíšených realit [8] 

Real reality 

Reálná reality je realita, která se odehrává ve zcela reálném prostředí 

a subjekt přichází do kontaktu pouze s reálnými objekty a procesy. 

Fyzikální zákony jsou dané a nedají se nijak měnit a uživatel se jimi 

musí řídit. Tento druh reality je nevhodný pro experimentování, 

v případě, kdy jsou zapotřebí určité odlišné nebo na naší planetě 

neexistující fyzikální podmínky [9].  

Amplified reality 

Zesílená realita leží mezi reálným prostředím a rozšířenou realitou. 

Zesílená realita vylepšuje fyzické objekty pomocí výpočetní 

technologie. Zvyšuje určité vlastnosti objektů, aby byl uživatel schopný 

vnímat určité aspekty objektu, které za normálních okolností schopný 

není. Zesílená realita je spíše způsob, jak již danou realitu více 

zpřístupnit a zpřesnit uživateli [9]. 
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Augmented realita 

Rozšířená realita přidává virtuální elementy nebo simulované objekty 

do uživatelem vnímané reality a umožňuje mu tak interakci s reálným 

prostředím, zatímco je mu promítáno množství virtuálních informací 

a objektů [9]. Jako příklad se může použít hledí, které používají 

armádní piloti, kdy je jim do jejich hledí promítáno mnoho informací, 

které by za normálních podmínek museli zjišťovat z palubních přístrojů. 

V jejich hledí mohou být promítány pouhé informace o letu, jako 

rychlost a výška, ale také umělý horizont, spojenecká letadla v okolí 

nebo celková horizontální situace nad oblastí. Jedna z užitečných 

možností je například promítnutí terénu před pilotem, pokud by se 

dostal do oblačnosti a nebyl schopný určit, jakým způsobem vypadá 

terén, který má před sebou. 

Tato realita má vysoký potenciál skoro ve všech oblastech, jelikož je 

schopná promítnout objekty vyrobené pomocí počítače v reálném 

prostředí. Využití u této reality jsou skoro neomezená, například by 

mohla být rozšířená realita využita u návrhu budovy, kdy jeden 

architekt navrhne budovu a nechá ji promítnout na zamýšleném místě 

v reálném prostředí. Druhý architekt má následně dokonalou 

představu o záměrech prvního architekta a je schopen vidět jeho návrh 

na jeho reálném prostředí. 

Mediated reality 

Intermediární realita je pojem pro realitu, která je schopna ovlivnit 

základní vnímání uživatele. Umožňuje manipulaci s vnímaným světlem 

a dohledností subjektu. Tento druh reality záměrně pozměňuje vnímání 

uživatele. Často se využívá při ukázce území bez určitých objektů nebo 

detailů [9]. Tato realita se často využívá u městských návrhářů, jelikož 

jim tato realita poskytuje možnost vymazat určitou budovu nebo les, a 

vidět tak území bez reálných objektů, které by jinak znemožňovaly tuto 

možnost. 
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Augmented virtuality 

Rozšířená virtualita se snaží přiblížit pohled do reálného světa 

z perspektivy virtuálního světa. Je popisována jako virtuální prostředí, 

ve kterém figurují reálné objekty. Jedná se spíše o sjednocení několika 

3D vrstev do jednoho virtuálního prostředí. Její využití je velice 

omezené, jelikož se pro ni nenašla žádná aplikace, u které by byla 

rozšířená virtualita lepší než ostatní reality [9]. 

Virtualized reality 

Virtualizovaná realita se používá již v dnešní době v mnoha oblastech. 

Funguje na základě podrobného skenování a zachytávání určité scény 

nebo objektu a jeho následného převedení do virtuální reality. Tato 

realita je velice využívána v herním průmyslu, kdy se určitá scéna 

převede do virtuálního prostředí a následně se v ní uživatel může 

ocitnout a reagovat na ni. Velké využití má také ve stavebnictví, jelikož 

poskytuje uživatelům zkoumat budovy ze všech aspektů a ve 

zmenšených simulovaných objektech [9]. 

Virtual reality 

Virtuální realita je realita, která je zcela vymodelovaná na počítači a 

uživatel se nachází ve virtuálním prostředí a reaguje na zcela virtuální 

objekty a procesy. Jedná se o naprostý opak reálné reality [9]. V tomto 

druhu reality je uživatel schopný manipulovat se všemi jejími aspekty. 

Mohou se ignorovat základní fyzikální zákony, a tím pádem měnit 

přitažlivost, a vytvořit tak virtuální prostředí, které bude prezentovat 

povrch měsíce. Díky této možnosti jsou uživatelé schopni provádět 

experimenty, které by jinak mohli provádět pouze na Měsíci. 
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Obrázek 2 - Rozdělení smíšených realit [8] 

1.2 Historie 

Virtuální realita zažívá v posledních letech obrovskou expanzi, a to 

kvůli hernímu průmyslu. Z počátku byla využívána především pro 

výzkum a také jako pomocná technologie pro výcvik pilotů a také 

vojáků. Během posledních let se však technologie posunuly rychle 

kupředu a díky tomu se virtuální realita stala dostupnou pro více lidí. 

Technologie virtuální reality není mladá, její počátky se datují již do 

roku 1960. 

V roce 1962 sestavil kinematograf Morton Heilig první vozidlový 

simulátor s názvem „Sensorama” [3]. Smyslem tohoto vozidla bylo 

poskytnout uživatelům možnost projet se nebo dokonce proletět na 

územích a v oblastech, do kterých by za jiných okolností nebyli schopni 

vstoupit. Zařízení fungovalo na základě širokého zorného pole a po 

sobě jdoucích fotografických obrazů se stereo zvukem, dále byl 

k zařízení přidán generátor větru a vůně k navození autenticity celé 

simulace. Divák v tomto vozidle si mohl zvolit mezi několika prostředky 

od kola až po vrtulník a následně si mohl vybrat, v jaké oblasti by chtěl 

s vybraným strojem být. V dnešní době by se tomuto zařízení těžko 

říkalo virtuální realita, avšak v té době to byl stroj, který nejvíce 

připomíná definici virtuální reality. 

Později v roce 1965 americký vědec Ivan Sutherland publikoval článek 

s názvem „The ultimate display”, [10] ve kterém nastínil model pro 
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počítačové zařízení s lidským subjektem uvnitř. O tři roky později vydal 

Sutherland novou publikaci s názvem „A head-mounted three 

dimensional display” v překladu jako třídimenzionální displej 

připevněný na hlavě.  Zařízení, které v publikaci bylo popsáno, je první 

příklad zařízení, které mění prezentovaný úsek virtuálního prostoru 

podle pohybu hlavy. Sutherland popsal, jak by vypadala a jakým 

způsobem by fungovala tato technologie. Díky této vlastnosti vznikla 

hloubka kinetického objektu. Tento jev vysvětluje a popisuje zobrazení 

vícerozměrných objektů a jejich prostorové vnímání. V té době ovšem 

technologie nedovolovala výrazné zkoumání a vylepšování virtuální 

reality. Jediný výkonný počítač, který byl schopen tak složitých 

výpočtů, byl v Houstonu v NASA, a k tomuto počítači mělo přístup 

pouze několik osob. Sutherland problém obešel pomocí „skrytých čar” 

[11], které objekty vykreslovaly. Výsledné prostředí tak nepřipomínalo 

nic, co by se blížilo reálnému světu, jelikož uživatel byl schopen vidět 

jak hrany objektu, které by normálně viděl, ale i ty, které by normálně 

neviděl. Zajímavostí je také, že Sutherland vytvořil program se 

jménem Sketchpad, jenž je předchůdcem moderních CAD programů. 

Samotný Sutherland později popisoval celý výzkum virtuální reality 

takto: „When I started work on the head-mounted display I had no 

idea how much effort would be involved. The project would have died 

many times but for the spirit of the many people who have become 

involved.” [11]. Za jeho pokroky a inovace se mu po zásluze přezdívá 

otec virtuální reality [3] a to i přesto, že samotný pojem virtuální realita 

byl vymyšlen až později Jaronem Lanierem [12]. 
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Obrázek 3 - Videoplace [13] 

O následné rozvinutí myšlenky virtuální reality se zasloužil Myron 

Krueger, a to hlavně skrze umělecký směr. Vytvořil takzvaný 

„VIDEOPLACE” (Obrázek 2) [13, 3]. Tento experiment se zabýval 

počítačovou projekcí siluet jednoho či více uživatelů a počítačem 

generovaného stvoření Critter. Postava Critter uměla udělat několik 

úkonů jako například vylézt na hlavu subjektu a následně zatancovat 

nebo skočit na dlaň po tom, co mu je nastavena. Celý systém fungoval 

na základě sledování subjektu přes kamery a následným promítáním 

jeho siluetové podoby na zeď. Toto prostředí Krueger pojmenoval 

virtuální realita a jedná se o první interaktivní prostředí vůbec [10, 3]. 

Jeho projekt poskytl možnost takzvané zábavné interakce člověka 

s počítačem, jelikož předpokládal rozvinutí technologie virtuální reality 

za účelem zábavy a pobavení [13]. 

O další posun se pokusili vědci z americké univerzity MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) a především pánové A. 

Lippman a Scott Fischer. Ti si dali za cíl vytvořit projekt s názvem 

„Aspen Movie Map”. Tento program by se dal přirovnat k dnešnímu 
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Google street view, jelikož jeho hlavní činností bylo pomocí tisíců fotek 

vytvořit interaktivní mapu města Aspen v Coloradu. Fotky byly 

pořizovány pomocí nákladního auta, na kterém bylo připevněno několik 

kamer. Divák si následně skrze interaktivní prostředí mohl projít 

a prohlédnout většinu města Aspen. Projekt dopadl úspěšně, ovšem 

neukázal zamýšlený komerční potenciál, jaký oba pánové 

předpokládali. Ukázal však, že se jedná o dokonalou náhradu za 

klasické topografické mapy [14]. 

Dalším velmi důležitým krokem ve vývoji virtuální reality byla 80. léta 

minulého století. Během této doby se objevilo mnoho projektů, které 

s tímto tématem pracovaly a také ho vylepšovaly. V roce 1985 založil 

Jaron Lanier společnost VPL research. Jedná se o první společnost, 

která se primárně soustředila na výzkum v oblasti virtuální reality. 

Během její existence zde byly vynalezeny rukavice DataGlove, které 

byly vybaveny mnoha senzory a uměly snímat pohyby rukou a 

samotných prstů. Společnost v roce 1990 zkrachovala a byla 

odkoupena společnosti Sun Microsystem [3, 15]. Další významný 

projekt týkající se virtuální reality byl projekt GROPE. V čele projektu 

stál Frederick P. Brooks z univerzity Severní Karolíny. Cílem projektu 

bylo vytvoření haptického rozhraní, v němž bylo možno manipulovat 

s molekulami. Tohoto záměru bylo docíleno pomocí zařízení ARM 

(Argonne Remote Manipulator) jenž byl připevněn na stropě a používal 

se k manipulaci s molekulami. Takovéto virtuální rozhraní se zpětnou 

vazbou ve fyzické podobě pomohlo mnoha vědcům zlepšit vnímání 

manipulace s molekulami [3, 16]. 

Americká agentura pro letectví a kosmonautiku také nezůstala pozadu 

a snažila se vytvořit cenově dostupné brýle pro virtuální realitu, která 

by se dala použít pro výcvik posádek na lety do vesmíru. Program 

dostal jméno VIEW (Virtual Interface Enviroment Workstation). Do 

tohoto programu bylo implementováno mnoho technologií jako 

rozpoznání řeči a jeho následně syntetizování, 3D audio, zařízení na 
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sledování gest a pohybů. Projekt byl zamýšlen jako zařízení, které by 

se připevnilo na hlavu, ale v té době nebyla technologie dost vyvinutá 

a zařízení bylo příliš těžké, než aby byli subjekty schopné ho nosit na 

hlavě [17, 3]. 

1.3 Využití virtuální reality v letectví 

Virtuální realita prokázala své využití v mnoha oblastech a jednou 

z těchto oblastí je letectví. U letectví se používá zejména pojem 

behavioral skill training(BTS), což po přeložení znamená výcvik 

behaviorálních dovedností. Jedná se o velice účinnou metodu, která se 

používá pro získání chování a postupů, které by měly být následně 

využity při řešení určitých nestandartních situací. Metoda BTS je 

klíčový článek při výuce a zkouškách studenta a vyžaduje jeho aktivní 

přístup [18]. 

Využití virtuální reality při výcvikových procesech zvyšuje efektivitu 

těchto procesů, jelikož student dostává zpětnou vazbu nejen 

k postupům, které provedl, ale také dostává zpětnou vazbu ohledně 

jeho pohledu očí a skenovacího procesu. Student má tak možnost 

prozkoumat nové skenovací postupy a je mu tímto zvyšována motivace 

a samotná účast při testování a učení. Dále to také umožňuje zisk více 

informací a zkušeností s menším úsilím než během tradičního 

výcvikového procesu.  

Za význačné zlepšení se považuje využití technologie virtuální reality 

při předletové instruktáži pasažérů. V současné době se využívá 

především názorné ukázky jednoho z palubních průvodčích a 

bezpečnostní instruktážní karta (Obrázek 4). U obou těchto metod byla 

ale prokázána nedostatečná účinnost. Jako možná příčina této 

nedostatečné účinnosti je nízká poutavost těchto materiálů, a proto jim 

není věnována dostatečná pozornost. Mnoho leteckých společností 

začala používat instruktážní videa, u kterých se předpokládalo, že 

budou velice poutavá a zvýší se tak jejich účinnost, bohužel tento 
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předpoklad se ukázal jako mylný a výsledná účinnost byla stejná nebo 

zanedbatelně vyšší než u karty s bezpečnostními instrukcemi a 

palubního průvodčího, který tyto instrukce předvádí [19]. 

 

Obrázek 4 - Karta s bezp. instrukcemi 

Na základě těchto poznatků byla vytvořená hra ve virtuální realitě, 

kterou jsou si pasažéři schopni stáhnout do svých mobilních telefonů a 

následně jsou skrze tuto hru proškoleni o nasazování záchranné vesty 

a o všech nouzových výstupech z letadla. Výsledky studie prokázaly, 

že většina pasažérů, kteří byli proškoleni skrze tuto mobilní aplikaci, 

věděla rychleji a přesněji jaké jsou správné postupy a v jakém jsou 

pořadí. Po porovnání účinnosti mezi touto metodou a standartní 

metodou používanou dnes, se došlo k závěru, že se takto zvýšilo 



 

20 
 

 

povědomí cestujících o všech bezpečnostních instrukcích a postupech 

[20]. 

Shodné výsledky byly dosaženy při velice podobném výzkumu 

prováděném pány Chittarem, Buttusim a Zangrandem [21]. Ve své 

práci porovnali metodu použití virtuální reality a tradičních 

bezpečnostních školení na palubě letadla. Pro metodu virtuální reality 

vytvořili mobilní hru, která měla reprezentovat letadlo (Obrázek 5). 

Subjektům byla nejdříve přehrána instruktážní videa, jakým způsobem 

se mají chovat při určitých situacích. Následně jim byla vytvořena 

situace, při které si měly tyto postupy vyzkoušet. Scénář hry začínal 

standartním letem v určité hladině s následným nastolením nouzové 

situace, při které měly subjekty za úkol jednat dle instrukcí a přežit 

celou situaci. U tohoto experimentu byla zamýšlená i verze na stolní 

počítač, aby si mohli lidé těmito scénáři projít i doma. V průběhu 

experimentu byla také prokázána obrovská ochranná a motivační role 

strachu. Čím více se subjekty vcítily do hry a vnímaly ji alespoň jako 

částečně reálnou, tím více těchto subjektů reagovalo strachem a díky 

této zkušenosti mohou při reálné nouzové situaci použít postupy, které 

se při školení naučily. Velkým faktorem je překvapení, které je schopné 

opozdit nebo pozastavit reakce subjektu až do stavu nemožnosti 

pohybu, což je velmi častá reakce spojená s reakcí uteč nebo bojuj. 

[20]. 
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Obrázek 5 - Nácvik nouzových postupu ve VR [21] 

Trénování odborných osob 

Existuje velmi mnoho potenciálních oblastí, které prokazují vysoký 

potenciál využití a peněžního zhodnocení. Mezi hlavní oblasti patří 

především výzkum a vývoj, ale také přímo vzdělání nebo odborná 

příprava. To, co odlišuje virtuální realitu od předchozích technologií, je 

právě pocit bezprostřednosti a kontroly ve vytvořeném virtuálním 

prostoru. Mezi hlavní pocity patří pocit přítomnosti, který pochází ze 

stále se měnícího virtuálního prostoru, který tyto změny provádí 

v závislosti na pohybu hlavy a očí. Jako další by mezi hlavní pocity 

patřil pocit zapojení a vzrušení, které jsou velmi přínosné při využívání 

virtuální reality ke studiu. Virtuální realita využívá těchto pocitů 

a velice efektivně spojuje proces studia a samotné získávání zkušeností 

[22]. 

Společnost JSC Software Technology, která patří pod NASA, používá 

technologii Virtual Enviroment Technology při školení astronautů a 

personálu na pozemních pracovištích již od roku 1990. Do tohoto 

prostředí byly vloženy simulace kosmických stanic, vesmírných raket a 

raketoplánů jako je americký „Space Shuttle”. Tyto simulace byly 
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nejdříve využity jako testovací prostředí pro účinnost virtuálního 

prostředí [23]. 

 

Obrázek 6 - Pracovníci NASA ve VR 

Práce pana Rupasinghea, Kurze, Washburna a Gramopadhye 

prezentuje výsledky tříleté národní nadace pro vědu Advanced 

Technology Education. Jedná se o skupinu lidí, která studovala obor 

Technologie údržby letadel za pomoci virtuální reality. Tato skupina 

představila studentské virtuální tréninkové prostředí, které v sobě 

kombinuje simulátory s již existujícími osnovami Aircraft management 

technology, což se dá přeložit jako technologie správy a řízení letadla. 

Byla vytvořena virtuální realita, která fungovala na základě boreskopu, 

což je nástroj používaný k vizuálnímu průzkumu nedosažitelných částí 

letadla (Obrázek 7). Následně se do simulací přidaly vířivé proudy, 

které měly simulaci přiblížit reálným podmínkám. Následný 

experiment, který byl proveden s dvěma skupinami subjektů, přičemž 

jedna skupina prošla klasickým učebním procesem a druhá skupina 

prošla novým procesem, při kterém využívala i nově vytvořeného 

virtuálního prostředí. Po experimentu bylo prokázáno, že subjekty, 
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které prošly výcvik skrze nový virtuální prostor, projevily mnohem více 

znalostí z celé problematiky údržby letadel [24]. 

 

Obrázek 7 - Boreskop 

Jako další oblast s velkým využitím je padákový výcvik za pomoci 

virtuální reality. Pomoc virtuální reality u padákového výcviku se již 

stala uznávaným standardem u letectva po celém světě. Jedná se 

především o testování a výcviku použití padáku při nouzových a 

krizových situacích, nejedná se o běžné použití. Jako hlavní výhoda je 

nízká cena, jelikož simulace nouzové situace je ve virtuální realitě 

výrazně levnější než její provádění v reálném světě. V budoucnu je 

také možnost vylepšení celé simulace za pomoci speciálně upraveného 

vzduchového tunelu, ale tato možnost je stále neprobádána [25]. 

Moderní simulátory padáků umožňují prožívat seskok s padákem, aniž 

by subjekt musel opustit povrch země, a proto se do budoucna počítá 

s obrovským komerčním využitím této metody u sportovního 

parašutismu. Největším lákadlem u tohoto způsobu jsou zejména nízké 

náklady a menší riziko nehody [26]. Také společnost Boeing ve 

spolupráci s NASA a Airbus pracovala na rozšířené realitě, která by se 

následně u seskoků s padákem dala využít. Jednalo by se spíše o 

promítání pomocných informací na skle své helmy, kterou by 

parašutista měl na své hlavě. Toto vylepšení velmi snižuje rizika, 
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jelikož v tomto případě by měl parašutista na předním skle rychlost 

pádu, svoji výšku, pozici umělého horizontu, v případě, že by se 

zhoršila viditelnost [27]. 

 

Obrázek 8 - Simulace padákového seskoku 

Význam letových simulátorů roste úměrně se zvyšující se složitostí 

moderních leteckých přístrojů a zařízení. Náklady na výcvik v reálném 

prostředí bývají příliš vysoké a virtuální realita pomáhá tyto náklady 

snižovat. Díky této skutečnosti se tak virtuální realita stala nedílnou 

součástí výcviku pilotů. Letová simulace také razantně změnila metody 

letového výcviku, jako je snížení rizika nehody a zvýšení kvality 

výcviku. Snižuje se také hustota provozu, kvůli provádění letů na zemi 

a také se snižuje negativní vliv na životní prostředí a toto jsou všechny 

aspekty, které mají za následek snižování nákladů na výcvik pilota 

[28]. 

Bohužel i po mnoha simulacích jsou piloti při prvním letu značně 

nervózní a ve velkém napětí. Tento prvotní pocit se nepodařilo nijak 

snížit. Možnou příčinou může být malá realističnost z důvodů 

nedostačující kvality a rozlišení obrazu celé situace nebo špatných a 
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nerealistických reakcí simulace. Jako jedno z řešení byl navržený nový 

realistický simulační systém ImmersiFly, který spojuje simulovaný let 

a skutečný let do jedné rozšířené reality, a odstraňuje tak hranici mezi 

letovým výcvikem a simulovaným výcvikem. Funkce tohoto systému je 

na základě živého promítání obrazu z letícího letounu nebo dokonce 

dronů [29]. 

Modernizace letadla a nástrojů na údržbu letadel  

Virtualizace za pomoci virtuální reality je již aplikována v mnoha 

oblastech designu, výroby a interakce s uživateli. V posledních letech 

však virtuální realita ukazuje potenciál i jako doplněk nebo vylepšující 

prvek kokpitu. V letectví jsou již nějakou dobu využívané průhledné 

displeje namontované na helmu pilota, ale v poslední době se začíná 

experimentovat i se zcela neprůhlednými displeji, které začaly 

projevovat mnohé kvality [30]. Technologie virtuální reality by mohla 

umožnit pilotovi interakci s reálnými ale i virtuálními přístroji. Možnosti 

jsou v této oblasti skoro neomezené, jelikož by pilot dostal například 

možnost úpravy pozice jednotlivých systémů a zařízení. Díky této 

myšlence by připadaly v úvahu i zcela virtualizované přístroje a 

systémy. Pilot by si mohl upravit přístroje a systémy do nejvíce 

vyhovujícího zobrazení. Jako další výhoda se uvažují nízké náklady a 

vysoké využití u modernizace, či vývoji nových technologií. Zkušební 

piloti by mohli otestovat nové přístroje nejprve ve virtuálním prostředí 

a následně by mohlo dojít k určitým designovým nebo technologickým 

vylepšením, na které by se za jiných okolností mohlo přijít až při 

reálném testování [31, 32].  

Práce pana Comerforda a Johnsonsna [33] se věnuje uplatnění 

technologie virtuální reality a rozšířené reality v budoucím kokpitu 

(Obrázek 9). Jedná se zejména o displejích na bázi virtuální reality a 

mnohých technologiích, které mají pomoct v integraci virtuální reality 

a kokpitu. Rozšířená realita je u této problematiky velice populární, 
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jelikož u této metody zůstává kontakt mezi subjektem, virtuálním 

prostředím, ale i reálným prostředím.  

 

Obrázek 9 - Pohled skrz průhledný displej 

U metody rozšířené reality jsou pak pilotům jakožto subjektům 

poskytovány mnohé informace, které by za jiných okolností nebyli 

schopni využít. Průhledný displej helmy je schopný zobrazit mnohé 

informace, a i když je dohlednost velmi nízká, promítnuté informace 

poskytují pilotovi schopnost vidět na průhledném displeji přistávací 

dráhu, trasu, objekty nebo jiné překážky a mnohé údaje o přistávací 

dráze, jako je například posunutý práh dráhy, bod dotyku nebo 

v jakém stavu se přistávací dráha nachází, jestli je její povrch 

kontaminován, nebo jestli má určitý podélný nebo příčný sklon. Je zde 

také možnost promítání okolního provozu, který by pilot mohl vidět 

pouze za pomoci otáčení hlavy. [34, 35, 36]. 

Údržba letadla je také velice důležitou částí bezpečnosti v letectví a 

virtuální realita už nachází své využití i v této oblasti. Jedná se spíše o 

pouhé vymodelované technické modely letadel, na kterých mohou být 

technici proškoleni a mohou jim být jednoduše ukázány všechny 

souvislosti, které by jim při standartním školení nemohly být 
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prezentovány. Virtuální realita také poskytuje možnost testování 

techniků, kdy je jim představen model letadla a následně je jim 

popsáno chování letadla. Technici na základě těchto informací 

provádějí virtuální kontrolu testování a dotázání, co by podle jejich 

mínění mohlo být příčinou tohoto chování a jakým způsobem by tuto 

skutečnost mohli napravit. Je všeobecně známo že lidé nedosáhnou 

plné spolehlivosti, což může být problém, pokud se jedná o techniky, 

kteří provádějí údržbu letadel. Věří se, že tato nová metoda školení 

techniků by hodnotu spolehlivosti mohla razantně zvýšit [37, 38, 39]. 

 

Obrázek 10 - Projekce letadla ve VR 

Léčba strachu z létání 

Strach z létání je v poslední době velice rozšířená psychická porucha. 

Je především rozšířená v rozvinutých zemích a jako nejúčinnější léčba 

je využívána „Exposure therapy’’ [40], což se může přeložit jako 

terapie vystavením. Smyslem této terapie je vystavení subjektu jeho 

nejvíce obávanému objektu a po následné interakci s tímto objektem 

subjekt zcela ztratí nebo se mu alespoň sníží hladina strachu, kterou 

prožívá při kontaktu s tímto předmětem. Metoda vystavení má však 

limitace a omezení, jelikož jsou určité objekty, u kterých je samotné 

vystavení obtížné nebo dokonce nebezpečné. Jedná se o strach z létání 

nebo pouhého pohybu na letišti v okolí letadel [41]. Z tohoto důvodu 

byla tato metoda upravena, a vzniklo tak několik vylepšení. Existují tak 
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i imaginární terapie vystavením nebo terapie vystavení skrze virtuální 

realitu. Imaginární terapie funguje na základě zpětného vybavování 

určité události, která mohla fóbii odstartovat. Imaginární terapie se 

využívá u strachu z jízdy autem, poté, co osoba projde těžkou 

nehodou. Terapie skrze virtuální realitu se využívá u událostí, které 

jsou velmi těžko napodobitelné, jako je létání. Výhoda virtuální reality 

u této terapie je v naprosté kontrole, co si subjekt představuje nebo 

vidí, jelikož u imaginární terapie tato možnost neexistuje.  

Velmi důležitou informací je, jestli si subjekt představuje všechny 

aspekty, které jsou obsaženy v samotné patologické struktuře strachu, 

jelikož pokud není struktura strachu aktivována, tak nemůže být 

následně struktura upravena léčbou. Virtuální realita se dá považovat 

za jakýsi poddruh imaginární terapie, jelikož funguje na velmi 

podobném principu ale za použití jiných metod. Studií, které 

porovnávají standartní imaginární terapii a terapii prováděnou skrze 

virtuální realitu není mnoho, a to především pro možnost léčby strachu 

z létání. Porovnávání účinnosti metod vystavení skrze imaginární 

metodu a metodu virtuální reality prokázalo, že subjekty, které 

podstoupily léčbu skrze virtuální realitu, se cítily mnohem méně 

úzkostně než subjekty, které podstoupily imaginární metodu [41].  

Jako hlavní příčina tohoto výsledku je možnost virtuální reality nastolit 

v subjektu pocit přítomnosti, který je nezbytný pro provádění terapie 

vystavením. Terapie skrze virtuální realitu je pro velké množství fóbií 

také méně nákladná jak pro pacienta, tak pro samotného terapeuta, 

jelikož všechny komplikované simulace se mohou provádět v jedné 

místnosti a nemusejí být prováděny na určitých místech. Léčba skrze 

virtuální realitu také snižuje jakákoliv rizika spojena se samotným 

cestováním a tím je zvýšena důvěra k terapeutovi a jeho metodám. 

Metoda virtuální reality si našla velkou oblíbenost mezi veřejností, a to 

i přesto, že se jedná o relativně novou metodu [40]. 
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1.4 Technologie a terminologie 

Zařízení pro nahrávání dat pohybu očí nahrávají pohledové body. 

Pohledové body jsou body jak v reálném, tak ve virtuálním světě, do 

kterých subjekt soustředí svůj pohled a na základě těchto bodů jsou 

následně prováděny mnohé experimenty a testování. 

Fixace 

Fixace je pojem, který popisuje určité seskupení pohledových bodů. 

Jsou nahromaděny na základě specifické oblasti a na základě časového 

rozpětí. Toto časové rozpětí se pohybuje okolo 200 až 300 ms [42, 43]. 

Fixace je zkoumána pomocí několika parametrů: 

• Počet fixací 

• Délka fixací 

• Souřadnice bodů fixace 

Sakáda 

Jedná se o pojem, který popisuje a zkoumá rychlé pohyby očí mezi 

dvěma a více fixacemi. Tyto pohyby trvají obvykle 30 až 80ms a během 

této doby je potlačeno vstřebávání informací [42, 43]. Jako příklad 

sakády se dá použít sledování polohy mouchy. Oči nejsou schopné 

udržet svůj pohled na mouše, ale jsou nuceny k fixacím na jednotlivé 

pozice, ve kterých je moucha dostatečně viditelná. Sakáda je 

popisována mnoha parametry: 

• Délka sakády 

• Rychlost 

• Vzdálenost mezi dvěma body fixace 

Hladké sledování 

Hladké sledování umožňuje očím pozorně sledovat pohybující se 

objekt. Na rozdíl od sakády, u které se jedná o rychlé pohyby očí, se 

hladké sledování projevuje pohyby očí menší rychlosti. Obecně se 
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uvádí, že rychlost 30 stupňů za sekundu je u očí hranice mezí hladkým 

sledováním a sakádou [42, 43]. 

Sken trasy 

Sken trasy se skládá ze sekvence střídajících se bodů fixací a sakád. 

Jako hlavní účel určení skenovací cesty je určit skenovací nebo 

vyhledávací chování subjektu. Jako ideální skenovací trasa je určená 

přímá čára mezi určitými cíli. Jakékoliv vychýlení z této přímé čáry je 

pak považováno za chybné nebo méně efektivní skenování [43]. Mezi 

parametry skenu trasy patří: 

• Délka skenovací dráhy 

• Doba trvání 

Podnět 

Podnět je jakýkoliv objekt, který je představen subjektu během 

experimentu. Podněty se standardně rozdělují na statické a dynamické 

a následně s aktivním nebo pasivním obsahem. Jako podnět jsou 

preferovány 2D objekty, ale v posledních letech se začalo využívat 

spíše 3D objekty [43]. 

Oblast zájmu 

Jedná se o oblast zájmu určitého předmětu, která má speciální význam 

a označuje určitou část podnětu, ale také může označit celý objekt. Pro 

dynamické podněty je oblast zájmu také dynamická. Oblast zájmu 

může být určena jak po experimentu, tak před experimentem. Před 

experimentem určíme oblast zájmu na základě informací o podnětu, 

které jsou nám známy, jako například tvar, barva nebo určité 

povrchové charakteristiky. Dle těchto charakteristik je následně možno 

určit oblast zájmu. Určení oblasti zájmu po experimentu dochází na 

základě výsledných dat. Po vyhodnocení všech dat a stanovení všech 

fixací a sakád je nám následně oblast zájmu zobrazena, jelikož se jedná 

o oblast s největším soustředěním fixací [43]. 
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1.4.1 Kategorie týkající se podnětu 

Statický a dynamický 

Statický podnět je neměnící se podnět, který po celou dobu 

experimentu uchovává stálou barvu i tvar, jinak řečeno podnět je 

kompletně nečinný. Jako statické podněty se dají uvést texty nebo 

obrazy. Dynamický podnět je schopný naopak měnit barvu, tvar nebo 

další vlastnosti. Dokonalým příkladem dynamického podnětu je video, 

interaktivní aplikace nebo scénáře virtuálního světa. Na základě tohoto 

rozdělení se rozlišuje vizualizace, jelikož určité vizualizace jsou 

využitelné pouze u dynamického nebo statického podnětu [43]. 

2D a 3D 

Za 2D podnět se dá považovat webová stránka nebo video, jelikož se 

jedná o podnět, na který je možno nahlížet pouze z jednoho směru. 3D 

podněty jsou naopak prostorové objekty, na které je možný pohled 

z několika směrů a při každé změně pohledu je nám promítán jiný 

obraz. Díky pokročilejší a rychlejší technologii se 3D podněty staly 

velice populární [43]. 

Pasivní a aktivní 

Pasivní a aktivní podnět rozlišuje úroveň zapojení subjektu. Pasivní 

subjekt je neměnný a s podnětem se nedá nijak manipulovat, při této 

možnosti může subjekt pouze pozorovat podnět. Aktivní podnět je 

podnět, se kterým má subjekt možnost interagovat. Subjekt není 

nucený pouze pozorovat podnět, ale je schopný podnět ovlivnit a 

podnět je schopný určitým způsobem reagovat na aktivitu subjektu 

[43]. 
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1.4.2 Kategorie pohledových dat 

Časová a prostorová data 

Pohledová data se kategorizují na časová a prostorová data. Časová 

data se využívají k vytvoření časové stránky experimentu a na časové 

ose jsou schopny zobrazit, kdy došlo ke každé události. Prostorová data 

se využívají pro zobrazení celé situace a všech dostupných dat. Jedná 

se o obraz, který subjekt v určitých momentech viděl a pomocí 

výsledných dat je možno zobrazit přesnou pozici jeho pohledu. 

Kombinací časových a prostorových dat je možno dosáhnout 

časoprostorových dat, díky kterým je možno zobrazit celou situaci 

s výslednými daty a rozdělit ji na časové úseky [43]. 

2D a 3D 

U 2D a 3D pohledových dat se jedná pouze o rozdělení prostorových 

dat. U 2D dat jsou nám jako výsledná data prezentovány X a Y 

souřadnice, zatímco u 3D pohledových dat jsou nám prezentovány v X, 

Y a Z souřadnicích [43]. 

Počet subjektů 

Z důvodů správné vizualizace je velmi důležitým parametrem počet 

subjektů, protože je nutné znát, jestli se jedná o experiment zahrnující 

pouze jeden nebo více subjektů. Vizualizace, při které je přítomno více 

subjektů, je nucena promítat větší množství pohledů z většího počtu 

úhlů. 

1.4.3 Kategorie vizualizace 

Statistická grafika 

Nejvíce využívaná vizualizace je technika využívající statistické 

digramy jako sloupcové grafy, čárové grafy, rámečkové nebo 

rozptylové grafy. Statistická grafika je velmi využívaná u technologie 
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sledování pohybu očí, ovšem její využití při následné vizualizaci není 

nejvhodnější řešení [43]. 

Statická a animovaná vizualizace 

Statická vizualizace často využívá časoprostorového mapování. 

U dynamického podnětu je nutné předdefinovat oblasti zájmu, jelikož 

je velmi obtížné dosáhnout prostorového propojení se stále se měnícím 

podnětem. Animovaná vizualizace využívá časového mapování tak, že 

sekvenčně zobrazuje určité okamžiky v čase. Tato metoda je velice 

účinná, ale pro její provedení jsou zapotřebí složité algoritmy, které 

umí výstupní data správně prezentovat a z tohoto důvodu není tato 

technika oblíbená [43]. 

2D a 3D vizualizace 

2D vizualizace využívají tří dimenzí, a to dvou prostorových dimenzí a 

jedné časové. Výstupní data jsou uspořádána do X a Y souřadnic a 

jejich vykreslení a následná evaluace je snadnější. 3D vizualizace 

využívá 2D výstupní data ovšem k těmto datům je přidána ještě jedna 

prostorová dimenze Z, která z plošného vykreslení udělá prostorové 

vykreslení. 3D výstupní data mohou být zobrazena jak skrze 2D, tak 

3D vizualizaci, jelikož u 2D vizualizace je pouze vynechána třetí 

prostorová souřadnice. Převedení 3D výstupních dat na 2D data je 

velice populární metoda, jelikož je možné z komplikovaných 3D dat, 

která jsou velice obtížná na zpracování a zobrazení, dostat 2D data, 

která jsou snazší ke zpracování a zobrazení. Po zobrazení 3D dat jako 

2D dat ovšem vede ke ztrátě určitých dat a vlastností těchto dat a jako 

následek může dojít ke zcela chybnému prezentování [43]. 

Kontextová a bezkontextová vizualizace  

Rozdíl mezi kontextovou a bezkontextovou vizualizací je ve spojení 

vizualizace a podnětu. Kontextová vizualizace je kombinace podnětu 

a samotné vizualizace výstupních dat. Podnět je zobrazený a následně 

jsou i promítána výstupní data. Bezkontextová vizualizace nevyužívá 
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podnětu, ale poskytuje pouhou vizualizaci. Díky této možnosti je 

schopna zobrazit spíše statistické parametry, jako která strana byla 

zajímavější pro subjekt nebo kam subjekt spíše soustředí svoji 

pozornost [43]. 

Interaktivní a neinteraktivní vizualizace  

Neinteraktivní vizualizace prezentuje veškerá data jako statické 

obrazy. Analýza finálních dat má tak sníženou možnost evaluace, 

jelikož všechny parametry jsou fixní a tímto může dojít ke zhoršení 

chápání situací, které při experimentu nastaly. Interaktivní vizualizace 

je schopna měnit vlastní obsah. Pracuje s více daty, a tudíž je schopna 

poskytnout mnohem více možností pro evaluaci experimentu. Samotný 

analytik experimentu je schopný ovládat jednotlivé parametry a 

upravovat je. Díky této možnosti má možnost pozorovat pouze určitá 

data a pouze v určitých momentech [43]. 

Vizuální analýza 

Vizuální analýza je využívána především v případech, kdy není možné, 

nebo je velice obtížné, pro vizualizaci pojmout velké množství dat. 

Vizuální analýza je možná díky technice strojové analýzy, která využívá 

mnoho metod na extrakci a analýzu dat. Tato metoda je většinou 

kombinována s interaktivní vizualizací, jelikož počítač je schopný 

analyzovat mnohem více parametrů a větší balíky dat. Díky této 

skutečnosti má pak analytik rozsáhlé možnosti při analýze finálního 

výstupu [43]. 

1.4.4 Bodová vizualizační technika 

Bodová vizualizační technika obsahuje všechny vizualizační techniky, 

které používají prostorové a časové informace z výsledných bodů 

pozornosti. Bodová vizualizační technika je využívána především pro 

tvorbu map pozornosti, skenů trasy nebo časoprostorových struktur 

z finálních dat. 
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Vizualizace časové osy 

Vizualizace časové osy je způsob, jakým se vizualizují časová data. 

Při vizualizaci časové osy je čas zastupován jednou osou a na ose druhé 

jsou následně zobrazena data pohybu očí. Jedná se především o 2D 

prostor, samotné souřadnice X a Y mohou být rozděleny a zobrazeny 

v rozdílných výsledných grafech. Následně je možno zobrazit samotné 

souřadnice v určitých časech pro každý subjekt [43].  

 

Obrázek 11 - Vizualizace na základě časových dat [43] 

Mapa pozornosti 

Překrytí pozice fixace přes podnět je jedna z nejzákladnějších technik 

vizualizace. Jedná se o vizualizaci, na které je vidět podnět, který 

subjekt sleduje, a na obraze tohoto podnětu jsou prezentovány 

jednotlivé body vizualizace. Z následných prezentací se vytvoří mapa 

pozornosti, na které je možno vidět, na kterou pozici subjekt nejvíce 

soustředil svoji pozornost. Výsledné vizualizaci se říká fixační mapa 

nebo například teplotní mapa [43]. 
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Mapa pozornosti má většinou statické pozadí kvůli snazšímu určení 

oblastí zájmu. V mapě pozornosti se využívá velké množství dat jako 

například data o počtech fixací, délek fixací nebo se může jedna o 

procentuální prezentaci finálních dat. Každá metoda má své výhody, a 

tak jsou využívány dle požadovaných výsledků [43]. 

Mapa pozornosti je obecně velmi slabě využívaná při experimentech 

s dynamickým podnětem, jelikož určování výsledných oblastí 

pozornosti je ztíženo o posun tohoto dynamického objektu. Jako 

dokonalý příklad se jeví auto pohybující se z jedné strany na druhou. 

Pokud bude analytik postrádat informaci o obrazu, který subjekt vidí, 

tak je možné dojít k závěru, že pouze přejíždí z jedné strany obrazu na 

druhou. Pokud se tedy jedná o mapu pozornosti s dynamickým 

podnětem, tak se využívá pohybově kompenzační mapa pozornosti. 

 

Obrázek 12 – Ukázka pohybové kompenzace  [43] 

Vizualizace skenu trasy 

U vizualizace skenování trasy se využívá fixací a sakád vůči 

sledovanému podnětu. Ve skenech trasy se obvykle používají kroužky, 

které prezentují každou fixaci a následně se mezi nimi vytvářejí spojení 

díky sakádovým datům. U spojení se pomocí barev určuje například 

rychlost, jakou subjekt přešel z jedné fixace na druhou [43]. 

Při vizualizaci skenu trasy se využívá mnoho metod, záleží na počtu 

skenů nebo jakým způsobem jsou vynášeny. Pokud je k dispozici více 

skenů, je možné měnit barvu jednotlivým skenům jako opatření proti 

promíchání skenů a aby bylo zřetelně vidět, jaké spojení patří ke 
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každému skenu. Také se mohou využívat barvy, pokud se jedná o velký 

sken, kde je vynesené obrovské množství spojení. Pro každou časovou 

fázi se určuje odlišný druh barvy, možné je také může používat metodu 

šířky čar nebo dokonce změnu odstínu barvy. Změna odstínu barvy 

způsobí, že se na začátku skenu používá velice světlý odstíny šedé 

barvy a u konce skenu jsou spojení vynesena tmavou černou barvou. 

 

Obrázek 13 - Typy sakádového trasování [43] 

Časoprostorové krychle 

Jako alternativní časoprostorová vizualizace se často využívá 

časoprostorová krychle. Využívá se především v geografických 

informačních vědách. Využitelná je ovšem i při sledování pohybu oka. 

Jedná se o dvouprostorovou vizualizaci rozšířenou o třetí časovou 

dimenzi. Tato vizualizace poskytuje přehled nad všemi daty a může být 

aplikována jak na statické, tak na dynamické podněty. 

S časoprostorovou krychlí se skeny trasy, fixace a další informace 

vizualizují staticky a nabízejí možnost přímé identifikace důležitých a 

zajímavých časových úseků [43]. 
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Obrázek 14 - Vizualizace pomocí časoprostorové krychle [43] 

1.4.5 Technologie sledování pohybu očí při výcviku pilotů 

Technologie sledování pohybu očí je v posledních letech velmi 

rozšířená a velké využití našla také u výcviku pilotů. Při využití u 

výcviku pilotů je velice důležitý pojem povědomí o situaci. Povědomí o 

situaci je definováno jako vnímání elementů v určitém prostředí 

v průběhu času a prostoru, jejich pochopení a také následné předvídání 

blízké budoucnosti na základě vnímaných elementů [44]. Povědomí o 

situaci se rozděluje do tří úrovní: 

1. Vnímání 

2. Porozumění situaci 

3. Předvídání budoucích situací 

Povědomí o situaci hraje hlavní roli v oblastech, kde lidé operují 

v komplexních systémech a prostředích a obecné letectví je 

považováno za jeden z těchto systémů. Vysoké procento nehod a 
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incidentů v letectví vzniká následkem určité chyby pilotů nebo řízení 

letového provozu z důvodu nedostatečného povědomí o situaci.  

Během standartního výcvikového řízení dopravního pilota má 

instruktor velmi omezené možnosti zkoumání zaměření pozornosti 

pilotů [45]. Při standartním testování na letových simulátorech sedí 

instruktor za zkoušenými piloty a jeho úkolem je sledovat celou situaci 

v kokpitu. Instruktor sleduje komunikaci mezi piloty, jejich schopnost 

odhalit chyby a pomocí společného úsilí tyto chyby vyřešit. Instruktor 

si vše zapisuje, včetně jejich silných i slabých stránek. Následně 

dochází ke společnému sezení, při kterém instruktor analyzuje celou 

simulaci a upozorňuje na chyby pilotů a jakým způsobem se jich při 

příštím setkání vyvarovat. Toto společné sezení má za úkol upozornit 

piloty na chyby, které piloti udělali nebo byli velmi blízko k jejich 

provedení. Následně jsou pilotům navržena možná budoucí řešení nebo 

postupy, díky kterým by se chybám vyhnuli. Stinnou stránkou simulace 

je snížená možnost instruktora zkoumat chyby, které piloti udělali. 

Instruktor má přístup pouze ke svým poznámkám a datům, která byla 

pilotům promítána na přístrojích a na monitorech. Tímto je možnost 

zjištění příčiny chyby razantně snížena. Instruktor není schopný zjistit, 

jestli pilot chybu zachytil a pouze nevěděl jakým způsobem na ní 

reagovat nebo se na daný přístroj podíval příliš pozdě nebo jestli se na 

daný přístroj vůbec nepodíval [44]. Z tohoto důvodu byly stanoveny 

následující typy chyb: 

• L1 - Data nebyla dostupná, nastaly potíže při detekci a vnímání, 

nastala chyba při skenování nebo došlo k neporozumění datům. 

• L2 – Nepochopení situace, pilot má veškeré údaje z L1 ale 

z důvodu smíšených signálů a alarmů není schopen správně 

posoudit aktuální situaci. 

• L3 – Pilot obdržel veškeré informace z L1 a došlo k pochopení 

celé situace. Pilot ale není schopný předvídat budoucí události 

a neuvědomuje si plně závažnost svých rozhodnutí. 
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Velice důležitý problém ve spojení s povědomím o situaci je limitace 

lidské psychické kapacity. Psychická kapacita je ovlivněna mnoha 

faktory, jako je například rozptýlení, psychická únava nebo stres. Lidé 

nejsou schopni vnímat a zpracovávat všechny impulzy, které jsou jim 

vyslány. Důvod této skutečnosti leží s největší pravděpodobností v 

kapacitě naši pracovní paměti, která je zodpovědná za krátkodobé 

uchovávání informací a psychickou prezentaci situací. Lidé mají 

schopnost ubírání pozornosti a tato schopnost poskytuje možnost 

vybírat si, které informace budou vnímány a které informace naopak 

vnímány nebudou [44]. 

Literatura týkající se designu tréninku ve vysoce riskantních povoláních 

poukazuje na to, že nejlepší způsob, jak dosáhnout nejvyšší účinnosti 

výcviku je metoda praktická, která vypadá nejslibněji při zlepšení 

bezpečnosti skrze větší povědomí pilota. Existují také metody, které 

jsou pouze teoretické. Teoretické metody se zapojují přímo do výcviku 

nových pilotů a v těchto metodách se piloti převážně učí o mozkové a 

paměťové kapacitě a o udržení pozornosti [44]. Ale k tréninku 

povědomí o situaci vědci poukazují na následující osvědčené postupy: 

• Trénink v oblasti řízení úkolů 

• Rozeznání důležitých signálů 

• Rozvinutí chápání 

• Projekce 

• Plánování 

• Hledání informací a sebe-ověřování (self-checking) 

Nastolit a udržet přehled o situaci je vysoce komplexní proces, a proto 

se trénink musí zaměřit nejen na znalosti vhodného chování při 

udržování si povědomí o situaci, ale také zvětšování rozsahu 

kognitivních a psychomotorických schopností, které povědomí o situaci 

podpoří. Nejvíce efektivním způsobem jak dojít k zajištění pokroku v 

učení je vystavení praktickému cvičení za pomoci teoretických 
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vědomostí. Praktické cvičení v tomto smyslu znamená cvičení v plném 

rozsahu, ve kterém se pilot účastní určité simulované události jako 

například porucha motoru, nebo špatné reakce orgánů stability a 

řiditelnosti [44]. 

1.4.6 IASSYST 

Na základě dříve zmíněné problematiky byl vytvořen asistenční 

program pro instruktory iASSYST, který měl za úkol asistovat 

instruktorům při analýze simulace. Tento systém poskytuje 

instruktorům možnost prozkoumat celý záznam letu, a to včetně 

veškerých letových přístrojů a systémů, poskytuje také náhled na 

veškerou zvukovou a obrazovou výstražnou a informační signalizaci a 

také byl schopný zobrazit každou pozici, na kterou byli piloti v každý 

moment pohledem zafixováni. Díky této skutečnosti je pak instruktor 

schopný stanovit, zda pilot používá správný skenovací postup. Systém 

iASSYST je velice nápomocný při zjišťování příčin pilotových chyb, 

jelikož jsou instruktorovi zobrazeny veškeré informace, které mu byly 

poskytnuty skrze přístroje a také do jaké pozice pilot upínal svoji 

pozornost [44]. Instruktor je z těchto informací schopen zjistit, zda 

pilot neviděl informaci nebo ji viděl, ale pouze na ni nereagoval nebo 

na ni reagoval chybně. 
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Obrázek 15 - Ukázka systému iASSYST [44] 

Po vytvoření systému iASSYST byl vytvořen experiment, který měl 

otestovat, zda se opravdu jedná o užitečný systém, který je schopen 

opravit nebo doplnit instruktory při výcviku pilotů [45]. Do 

experimentu bylo zvoleno několik pilotů a instruktorů. Jednalo se jak o 

dlouholeté piloty, tak i o nové piloty. Celý experiment proběhl jako 

předchozí zkoušky na simulátorech, při kterých si instruktor zapisuje 

poznámky o situaci v kokpitu, ale zároveň je nainstalovaný v 

simulátoru systém na sledování pohybu očí, který zaznamenává data 

z celého experimentu. Bylo využito několika předchozích scénářů, při 

kterých se piloti dopouštějí chyb nebo u nich dochází ke ztrátě 

soustředění. Poté, co bylo cvičení pilotů na simulátorech ukončeno, si 

instruktoři opět pročetli své poznámky a pomocí svého pozorování si 

vypsali všechny chyby, které se při cvičeních staly, a jejich možné 

příčiny a nápravy. Následně si pomocí systému iASSYST prohlédli celé 

cvičení ještě jednou včetně data sledování pohybu očí a na základě 

pozorování se snažili odhalit chyby, kterých se piloti dopustili. 

Instruktoři strávili pozorováním celých cvičení průměrně čtyřicet 

minut. Po prostudování záznamů ze systému iASSYST byli instruktoři 

schopni dojít k závěru, že nastal jistý počet chyb, které nebyli schopni 
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bez tohoto systému odhalit. Systém také napomohl k opravení 

několika příčin již zjištěných chyb, jelikož instruktor neměl dostatečné 

informace o tom, co bylo promítáno na přístrojích a jaké přístroje v 

určitou chvíli pilot sleduje. Program prokázal, že jeho potenciální 

využití je rozsáhlé a také, že využití programu iASSYST může zvýšit 

šanci na detekování chyby a její příčiny. Vylepšení výcviku pomocí 

programu iASSYST vysoce zvýšilo efektivitu instruktorů ve zjištění a 

nápravě chyb, kterých se piloti při simulacích dopustili [45]. 

1.4.7 Lidská výkonnost a námaha při technologii 

sledování pohybu očí 

Se zlepšující se technologií jsou letadla stále vylepšována a jsou 

spolehlivější a výkonnější než kdy dříve, bohužel toto zlepšení 

nepřineslo nijak význačné snížení nehod v letectví. Je zde mnoho 

důvodů, jako razantní zvýšení provozu, což může ovlivnit posudky 

nehodovosti v letectví. Dle průzkumů je v dnešní době 70% až 80% 

nehod a incidentů způsobeno lidským faktorem. Tato informace se týká 

kvality letadel a výcviku pilotů. Dle dřívějších průzkumů byla více než 

polovina nehod způsobena technologií, nastávaly chyby v technice v 

letadlových systémech a způsobovaly přibližně 70% nehod. Lidský 

faktor se na nehodách podílel pouze 30%. Jak se technologie 

zlepšovala, tak se technologická vina na nehodách snížila na 30% a 

lidská se naopak zvýšila.  Dochází totiž k velkému posunu v 

technologii letectví, ale ke zlepšování lidského faktoru nedochází 

stejným tempem, jelikož určité lidské aspekty a vlastnosti jsou velice 

těžce ovlivnitelné. Lidská výkonnost hraje značnou roli v posuzování 

lidských faktorů v letectví. Lidská výkonnost je stále mapována a 

testována, aby došlo k porozumění těmto faktorům a k jejich 

následnému vylepšení. 

Velkou roli ve zvyšujícím se množství nehod způsobených lidským 

faktorem hraje výcvik pilotů. Problémem výcviku pilotů není jeho 

nedostatečnost, ale jeho jedno rázovost. Velká část výcviku pilotů je 
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naplněna trénováním a přípravou na nestandartní a potenciálně 

významné události, které by mohly ohrozit bezpečnost letu. Jedná se 

zejména o odtržení proudnice vzduchu od křídla, poruchy motorů nebo 

let za špatných meteorologických podmínek. Letečtí dopravci přikládají 

velkou důležitost přípravám na tyto události během výcviku a 

následnému průběžnému přezkušování. Podle NTSB však v některých 

případech piloti reagují nesprávně až nebezpečně [46]. Jako příklad je 

zde nehoda v roce 2007, při které došlo k úmrtí dvou pasažérů. Jako 

příčinu nehodu NTSB uvádí, že pilot nevhodně zareagoval na výpadek 

jednoho ze dvou motorů, které měl k dispozici, a letadlo následně 

havarovalo. Pilot měl nalétáno přes 8000 hodin, a i přes letité 

zkušenosti reagoval na vzniklou situaci hrubou chybou, která stála dva 

lidi život. Možným vysvětlením je, že pokud si piloti dlouhou dobu 

nepřipomínají jednotlivé kroky v postupech pro určité situace, reagují 

dle vlastního uvážení a neřídí se doporučenými instrukcemi a postupy. 

Zprávy z vyšetřování nehod mluví především o faktoru vyděšení. Reflex 

vyděšení je autonomní a dochází k němu, když se subjekt dostane do 

styku s hlasitým zvukem, vizuálním, či hmatovým vjemem. Reflex 

vyděšení může být následován tiky v oku, či svalovými kontrakcemi 

[46]. Reflex vyděšení také spouští reakci bojuj nebo uteč, která zrychlí 

tep, zvýší krevní tlak a napomůže vypouštění adrenalinu a dalších 

hormonů jako kortizol, která následně připravují orgány a celý systém 

na útěk od nebezpečí nebo na konfrontaci s ním. 

S touto problematikou byl také vytvořen koncept, který popisuje lidské 

tělo a jeho chování v případě vyděšení (Obrázek 16) [46]. Jedná se 

především o reakce na vnímání určité události a její následné 

posouzení. Posouzení je jeden z důležitých procesů, jelikož spouští 

reakce, které připravují systém na okamžité nebezpečí. 
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Obrázek 16 - Abstraktní model vyděšení a překvapení [46] 

Následné testování tento model podpořilo, jelikož prokázalo, že 

překvapení a vyděšení ovlivňuje přesnost a rychlost řešení 

nestandartních situací. Jedním z pokusů bylo provedení nezdařeného 

přistání [47]. Několik pilotů bylo pozváno do tohoto experimentu a u 

prvního přistání jim bylo signalizováno varování požáru v nákladovém 

prostoru a přehrán hlasitý zvuk připomínající tlumenou explozi, naopak 

v druhém nezdařeném přistání nebyl pilotům nahlášen žádný problém 

ani přehrán žádný zvuk. Jedna třetina testovaných pilotů měla po 

hlasitém zvuku problém s výkonností. Experiment také ukázal, že 

obnovení výkonu proběhlo u každého pilota v jiný moment. Velice 

obtížné u tohoto experimentu bylo zjistit, zda u jedné třetiny pilotů 

došlo k poklesu výkonu kvůli informaci o požáru v nákladovém prostoru 

nebo kvůli hlasitému zvuku.  

Následně byl proveden ještě jeden experiment, při kterém byla pilotům 

nečekaně přehrána hlasová indikace odtržení proudu vzduchu. Pouze 

75% pilotů dostalo letadlo podle standartního postupu do stabilizované 

polohy. U všech pilotů byl registrován zvýšený srdeční tep a krevní tlak 

a také zvýšené pocení. Další zjištěnou zkušeností bylo, že pokud jsou 
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určité nestandartní události v simulaci nastoleny přirozenou cestou, tak 

piloti reagují správně a provedou správné kroky, ale pokud jsou 

nestandartní události v simulaci nastoleny nepřirozeně, čili varovné 

signály jsou v jiném pořadí a indicie, které piloti hledají, mají spíše 

matoucí funkci, tak jsou piloti více nervózní a mají větší problém dostat 

situaci pod kontrolu nebo vůbec rozeznat, co se s letadlem děje a jak 

správně reagovat [47]. 

Na téma námahy a lidské výkonnosti bylo provedeno mnoho 

experimentů. Nejlépe zpracované byly tři experimenty, do kterých byl 

pozván vždy určitý počet pilotů. Tito piloti pocházejí jak z odborných 

škol, tak přímo z leteckých společností. Pilotní zkušenosti a výcvik se 

také lišily a nalétané hodiny se pohybovaly od několika hodin až po 

několik tisíc nalétaných hodin. 

Následující tři experimenty se odlišovaly druhem a provedením.  

Experiment první, provedený na polytechnické univerzitě v Si-an [48], 

byl založený na statistických metodách. Samotný experiment se 

skládal ze dvou úkolů a to hlavního a vedlejšího úkolu. Smysl dílčího 

úkolu je rozptýlit subjekty pomocí aritmetických otázek. Experiment 

trvá čtyři minuty, kdy je subjektu v prvních třiceti sekundách dovoleno 

volně létat na simulátoru a po třiceti sekundách až do konce 

experimentu jsou přidány dílčí úkoly. Dílčí úkol jako takový se skládá 

ze tří úrovní, které určují intenzitu úkolu. Úrovně jsou složeny z lehké, 

střední a vysoké intenzity. Při nízké intenzitě je položeno 7 otázek a 

subjekt má 30 sekund na každou otázku. Při střední intenzitě je 

položeno 21 otázek a časové okno pro každou otázku tak klesne na 10 

sekund a při vysoké intenzitě je položeno 42 otázek a časové okno 

logicky klesne na pouhých 5 sekund. Experiment byl prováděn skrze 

simulaci a vybavení použité pro nastolení této simulace bylo počítačové 

rozhraní, zařízení pro sledování pohybu očí a zařízení, které simulovalo 

řídicí páku v letadle. Počítačové rozhraní se skládalo ze tří displejů, 

které ukazovaly mapy a přístroje, které by měl subjekt k dispozici v 
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letadle při reálném letu. Řídicí páka funguje jak pro ovládání výšky, 

směru a náklonů ale také tahu motorů. Zařízení pro sledování pohybu 

očí bylo The Dikablis Glass 3, což je kamerový systém, který určuje 

souřadnice pohledu v souřadnicích x a y, při frekvenci 60Hz.  

Subjekty vyplňovaly dotazníky před experimentem, ale také po 

experimentu. V těchto dotaznících byly zaznamenány pocity 

jednotlivých subjektů, ale také jejích názor na jejich výkonnost během 

experimentu. Jako výstupní data sloužily vyplněné dotazníky, data o 

velikosti zorniček jednotlivých subjektů v průběhu experimentu a 

souřadnice jejich fixací, a jako poslední data o procentuálním uzavření 

očí [48]. 

Druhý experiment provedli studenti na novozélandské univerzitě 

v Otago [46]. Zde byl experiment prováděn po dobu jedné a půl 

hodiny. Piloti byli nejprve seznámeni se simulátorem a následně jako 

u prvního experimentu vyplnili dotazníky. Poté byli usazení do kokpitu, 

kde si nastavili všechny systémy a zařízení, aby jim vyhovovaly a 

správně sbíraly data. Následně byli piloti seznámeni s plánem letu a 

byly jim podány příslušné mapy a pokyny. Piloti zaletěli sedm letů, a 

při čtyřech z nich jim byly v simulaci nastaveny nestandartní jevy jako 

například výpadek motoru nebo odtržení proudnice vzduchu od křídla. 

V nestandartních letech jim byly nestandartní situace navozeny stylem, 

jakým jim nejsou navozovány při výcviku a při trénincích, ale i styly, 

které jsou pro piloty velice matoucí. Při všech letech se zaznamenávala 

velikost zorniček, rychlost tepu srdce, letová data, čas řešení situací a 

úspěšnost v řešení nestandartních situacích [46]. 

Třetí experiment byl proveden skupinou vědců z Francie, Spojených 

států a Španělska [47]. Celý experiment byl vykonán na dvou 

odlišných dvoumotorových simulátorech.  Subjekty byly informovány, 

že se jedná o pouhé sledování očních aktivit při standartním letu. 

Pravým úmyslem ovšem bylo sledování pohybu očí a kognitivních 

funkcí pilota na neplánovanou a nestandartní situaci nezdařeného 
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přiblížení. Všichni piloti byli seznámeni s letištěm, na kterém se 

simulace odehrává, a byly jim sděleny i standartní postupy pro 

nezdařené přiblížení. Standardní scénář simulace byl 40 minut dlouhý 

a jednalo se o noční let. Scénář začínal vzletem z Bordeaux, dále 

pokračoval letem do Lyonu, kde došlo následně k pokusu o přistání. Při 

přistání byli piloti požádáni o provedení přístrojového přistání skrze 

systém ILS. Po sestupu pod 1000 stop byli piloti upozorněni na provoz 

na dráze a ti byli nuceni provést nezdařené přiblížení. Piloti nebyli 

instruování stoupat v ose dráhy, ale naopak jim byly poskytnuty 

nestandartní instrukce. Piloti byli instruováni ihned točit doprava a také 

nepřekračovat hranici 2500 stop. Tento scénář měl u pilotů zvýšit stres, 

jelikož se jedná o stoupání v zatáčce s výškovým omezením [47]. 

Experimenty splnily v mnohých případech určené předpoklady. První 

experiment prokázal, že se zvyšující se intenzitou zatížení klesá lidská 

výkonnost. Tento fakt nebyl překvapivý. Zajímavé byly spíše přechody, 

mezi nejlehčí a střední intenzitou otázek je pouze nepatrný pokles 

z 98,9 % na 95,6 % ale u přechodu ze střední intenzity na vysokou 

intenzitu otázek došlo k více než 10 procentnímu poklesu, hodnota 

výkonnosti klesla na 84,4 %. Velice důležitou informací je také, že se 

zvyšující se intenzitou klesá počet fixací a také jejich délka, stejné 

výsledky byly i u sakád, naopak procentuální zakrytí očí stouplo a to je 

taky možný důvod menšího počtu fixací [48]. Při druhém experimentu 

se došlo k závěru, že mezi počtem nalétaných hodin, rychlostí tepu 

srdce, velikostí zorniček a procentuálním sledováním palubních 

přístrojů není žádná spojitost. Výsledné hodnoty byly náhodné a nebylo 

zřejmé, že by nalétané hodiny ovlivňovaly tyto jevy [46]. 

Samotný tlukot srdce ovšem ukazoval jistý vzorec, a to v případě 

překvapení. Pilotům bylo naměřeno průměrně 98 tepů za minutu, 

pokud výpadek motoru nečekali a 93 tepů za sekundu, pokud ho čekali.  

Velikost zornic také prokázala existenci určité souvislosti. Velikost 

zornice byla menší, když byl pilot před událostí, kterou nečekal, než 
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před událostí, kterou čekal. Následné velikosti zornice při události byly 

skoro totožné, ale je zde vidět, že pokud pilot neočekával událost, měl 

zornice malé a pokud ji očekával, tak už v té chvíli byly zornice větší, 

jako reakce na očekávanou hrozbu [46]. 

Při třetím experimentu došlo u všech subjektů k úspěšnému splnění 

procedur pro nezdařené přiblížení a byly schopny stabilizovat letoun 

dle hlášených instrukcí. Zde byla důležitým ukazatelem samotná 

reakce na informaci o novém postupu na nezdařené přiblížení od 

řídících letového provozu. Pouze tři posádky z dvanácti byly schopny 

přečíst celé instrukce správně. Ostatní posádky si pamatovaly pouze 

zlomek instrukcí nebo se musely ptát ještě jednou. U šesti posádek 

vzniklo k deviaci od stanovených instrukcí. Došlo také k hrubé chybě, 

kdy jedna posádka zapomněla zasunout přistávací podvozek po 

obdržení instrukcí. Z výsledných dat sledování pohybu očí se došlo 

názoru, že došlo k navýšení sledování umělého horizontu a vysokému 

procentuálnímu poklesu sledování okolí z okna. Také došlo k zvýšení 

pozorování rychloměru a výškoměru. Jako závěr se dá uvést, že došlo 

ke zvýšenému sledování přístrojů a menšímu pozorování okolí skrze 

okna [47]. 

 

Graf 2 - Rozložení soustředění pilota a prvního důstojníka [47] 
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2 Metodika 

Samotné tvorbě softwarového řešení předcházelo několikaměsíční 

plánování a uvažování nad celou problematikou. Jednou 

z nejdůležitějších otázek bylo, jaký programovací jazyk využijeme, 

abychom dosáhli nejlepších výsledků s co možná nejméně chybami 

nebo problémy. Zjištění, jaký úkol je zadán a jakým způsobem se 

k tomuto úkolu dá přistoupit, je velice důležitým krokem při tvorbě 

jakéhokoliv programu. Ve fázi přípravy na samotnou tvorbu je důležité 

si vybrat jaké vývojové prostředí, programovací jazyk a samotnou 

strategii je nejvýhodnější použít. 

2.1 Použité prostředky  

C Sharp 

C sharp nebo také C# je jednoduchý, moderní a univerzální 

programovací jazyk. Jedná se o programovací jazyk z rodiny C, do 

které také patří standartní programovací jazyk C a C++. Jedná se o 

lexikálně a objektově orientovaný jazyk. Byl vytvořen v roce 2000 

společností Microsoft. C sharp je složený z několika programovacích 

jazyků, a to především C++ a Java, ze kterých převzal určité vlastnosti 

a funkce. Syntax, což je lexikální styl, jakým je programovací jazyk 

psaný, byl vytvořen na základě kombinace syntaxe programovacího 

jazyka Java a C++. Objektová orientace jazyka znamená, že výhoda 

tohoto programovacího jazyka leží v možnosti vytvořit si v jednom 

zdrojovém kódu více tříd, což umožňuje tvoření několika 

programovacích podsekcí v programovacím celku. Jako příklad se dá 

použít kniha, jelikož u komplikovaného příběhu je možné vytvořit 

jednu enormní knihu, ale s tak velkou knihou by bylo těžké 

manipulovat a jakkoliv ji upravovat. Objektová orientace jazyka 

poskytuje možnost nepsat tento příběh jako jednu mohutnou knihu, 

ale rozdělit ji na několik menších knih, kde každá kniha popisuje určitý 
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pohled nebo pasáž příběhu. Třídy tedy umožňují tvorbu programu více 

přehledným a do budoucna snáze upravitelným způsobem. Jeho 

hlavním využitím na rozdíl od ostatních jazyků je snadné tvoření 

a programování programů a aplikací pro Windows platformy. Velkou 

výhodou tohoto jazyka je velmi rozsáhlá knihovna funkcí, která 

usnadňuje tvoření těchto aplikací a programů. Existují však jiné jazyky 

například python, který je vhodnější pro práci s virtuální realitou a 

technologií pro sledování pohybu očí, jelikož obsahuje již vytvořené 

funkce, které dokážou výstupní data snadno zpracovat, ale kde tyto 

jazyky převládají ve funkcích pro tuto problematiku, tak u tvorby 

grafického rozhraní programu nedostačují. Z tohoto důvodu jsme při 

tvorbě výstupního programu využili programovací jazyk C sharp, a ne 

programovací jazyk python, který má určitou část knihovny funkci 

věnovanou pouze pro manipulaci s daty z virtuální reality a z přístrojů 

pro sledování pohybu očí. 

Visual studio 

Visual studio je integrované vývojářské prostředí od společnosti 

Microsoft. Používá se k vývoji počítačových programů a aplikací, velké 

využití také našel u tvorby webových stránek, internetových služeb a 

v poslední době se také rozšířil u tvorby mobilních aplikací. Jedná se o 

nejvyužívanější programovací prostředí při programování v jazycích 

rodiny C. Visual studio obsahuje profilový programátor, který 

umožňuje snadné vytvoření grafického uživatelského rozhraní. Tato 

funkce byla jedna z klíčových při výběru tohoto prostředí, jelikož 

zamýšlený program měl fungovat na bázi grafického uživatelského 

rozhraní. 
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Fove 0 

Fove je nová japonská společnost, která se soustředí na výzkum a 

výrobu technologií a zařízení pro virtuální realitu s velikou specializací 

na technologii sledování pohybu očí. Při experimentu jsme využili jejich 

nejnovější headset Fove 0, který má již implementovanou technologii 

pro sledování pohybu očí ve svém hardwaru i softwaru. Headset Fove 

0 je vybavený OLED displejem s rozlišením 2560 x 1400 s obnovovací 

frekvencí 70 snímků za sekundu. Headset je také vybaven 

technologiemi na sledování jeho polohy, příčného náklonu, podélného 

sklonu a natočení. Data ze sledování pohybu očí jsou zaznamenána 

s přesností na 1,15 stupně.  

 

Obrázek 17 - Brýle pro VR Fove 0 

2.2 Tvorba programu 

Zamýšlený program, který měl vzniknout z této bakalářské práce, měl 

být program, který by poskytl možnost určité evaluace výstupních dat 

z brýlí pro virtuální realitu.  Jako evaluační možnost byla vybrána 

funkce, která by dokázala vytvořit určitou obrazovou reprezentaci 

těchto dat. Jako výsledný výstup byla tedy určena teplotní mapa, která 

by zobrazila všechna data z technologie sledování pohybu očí. Tato 
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funkce by vytvořila teplotní mapu a následně ji promítnula na 

panoramatu kokpitu. 

Jako první krok byla vybrána tvorba programu, který měl za úkol 

nahrát excelový soubor do samotného programu a následně uložit 

data, která se nacházela v excelovém souboru, do pole. Pole je často 

využívaná datová struktura v informačních technologiích, která je 

schopná v sobě uchovat daný nebo variabilní počet prvků. U této části 

programu nebylo nutné vytvářet uživatelské rozhraní, jelikož všechny 

funkce a příkazy probíhaly na pozadí. 

Jako další krok již bylo nutné vytvořit grafické uživatelské rozhraní a 

vytvořit funkci, která by vytvořila teplotní mapu z výstupních dat. 

Výstupní data z brýlí pro virtuální realitu nebyly pouze souřadnice, ale 

byla zde data o pozici hlavy, náklonu hlavu a také data o mrkání 

jednotlivých očí. Z těchto dat bylo zapotřebí vybrat pouze data, která 

byla relevantní k našemu účelu. Důležitou otázkou bylo, zda jsou 

výstupní data pozic jednotlivých fixací již přepočítána dle otočení hlavy 

na své správné pozice nebo byla zapsána relativně ke každému snímku 

kokpitu, jelikož v brýlích pro virtuální realitu je uživatel schopný vidět 

pouze určitý úsek kokpitu. Při otáčení hlavy v kokpitu se tak ukládají 

ke každému snímku úhlu otočení hlavy. Zprvu data vypadala jako by 

již byla přepočítána, ale po následném testování vyšlo najevo, že data 

jsou zapsaná relativně ke každému snímku. Úhly otočení hlavy byly 

zapsány pomocí kvaternionů, což jsou rozšířená komplexní čísla, která 

jsou schopná vyjádřit v kvaternionových úhlech orientaci objektu. 

Začala se používat místo Eulerových úhlů, jelikož u kvaternionových 

úhlů nehrozí kardanového uzamčení, což způsobuje ztrátu jednoho 

stupně volnosti. Kvaterniony jsou zapsány jako 4 desetinná čísla a po 

převedení pomocí převodních vzorců bylo následně dosaženo převodu 

kvaternionů na Eulerovy úhly. 

V tento moment nebylo možné upravit samotné souřadnice 

jednotlivých fixací, jelikož fixace byly určeny jako procentuální pohyb 
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ke dvěma stranám snímku. Každý snímek měl nulový bod uprostřed 

snímku a od tohoto bodu byla pomocí procent určena pozice fixace. 

V tento moment již bylo jasné, jak velmi důležitou informací bude 

velikost panoramatu v pixelech a také minimální a maximální úhel 

otočení a náklonu hlavy, jelikož dle velikosti úhlů otočení hlavy budou 

pixely rozpočítány na jednotlivé pixely. Tento fakt následně poskytl 

možnost přepočítat Eulerovy úhly na pixely a ty následně přičíst 

k pozicím jednotlivých fixací.  

Po těchto krocích byl již vytvořen program, který dokázal nahrát 

excelový soubor a uložit výstupní data, která se v tomto excelovém 

souboru nacházela v poli programu.  Dále byl program schopný převést 

kvaternionové úhly do Eulerových úhlů. V této fázi již bylo vytvořené 

uživatelské rozhraní, které mělo funkci ulehčení ovládání programu.  

Vytvořený program byl v tuto chvíli připraven pro nejdůležitější krok, 

a to byla tvorba teplotní mapy pozornosti. Tento krok byl nejvíce 

komplikovaný a také si vyžadoval velké množství času. U tohoto úkolu 

bylo nutné vymyslet, jakým způsobem bude teplotní mapa vytvořena, 

jelikož existuje více metod řešení. Jsou zde metody, které danou 

problematiku řeší skrze teorii grafů, další zase skrze matice. 

Rozhodnutí proběhlo na základě obtížnosti a možnosti upravení, jelikož 

maticová metoda nebyla tak obtížná jako ostatní metody, a navíc zde 

byla možnost upravení vykreslovacího procesu. Po vybrání metody bylo 

nutné vymyslet, pomocí jakých funkcí a nástrojů teplotní mapu 

vytvoříme. Následně proběhl velmi rozsáhlý průzkum problematiky 

tvoření teplotní mapy. 

Po rozsáhlém průzkumu byl vymyšlen postup, který by využil matice 

k ukládání jednotlivých bodů fixací. V této matici by každý sloupec a 

každá řada pixelů představovala jeden sloupec a řádek matice a každý 

z těchto bodů by obsahoval parametr intenzity. Po vložení jedné fixace 

do jednoho specifického bodu v matici by došlo ke zvýšení intenzity 

tohoto specifického bodu. Bodům okolo tohoto bodu fixace by se také 
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zvýšila intenzita, ale v menším množství. Tímto způsobem byla 

vykreslena teplotní mapa, ale ovšem způsobem, který neumožňoval 

evaluaci výstupních dat. Na obrázku níže je první vygenerovaná 

teplotní mapa vytvořená pomocí generátoru náhodných bodů, z tohoto 

důvodu nemají data žádný vzorec (Obrázek 18). První teplotní mapa 

byla funkční, ale bylo třeba změnit samotné vykreslování. 

 

Obrázek 18 - První teplotní mapa 

Při následném průzkumu vykreslovacích metod byla nalezena webová 

stránka vytvořená programovacím nadšencem, který na své webové 

stránce popisoval svůj dřívější pokus o vytvoření programu na 

generování teplotní mapy. Na webové stránce byl popsán celý postup 

včetně obrázků a zdrojového kódu, který tuto teplotní mapu uměl 

tvořit. Čili po prostudování celého projektu na webové stránce jsme se 

rozhodli, že využijeme určitou část zdrojového kódu, a to tu část, ve 

které se generovala grafická intepretace dat. Kód na webové stránce 

nebyl velmi odlišný, ale k samotnému generování teplotní mapy 

využíval určité grafické funkce, které nebyly přidány v klasické verzi 

visual studio, ale jednalo se o rozšíření, která musela být nainstalována 

a manuálně přidána do visual studia. 

Zdrojový kód na webové stránce fungoval na základě bitmapy, což je 

digitální obraz složený z matice bodů, ve kterém je následně 

vyobrazený určitý obraz. V matici bodů zastupuje každý bod jednotlivý 
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pixel v bitmapě a tyto pixely následně mění barvu podle výsledné 

intenzity v jednotlivých bodech.  

Výstupní data z brýlí pro virtuální realitu musela projít nutnou úpravou, 

jelikož výstupní data byla zapsána ve formě desetinných čísel 

plusových a mínusových hodnot. Bitmapa je digitální obraz, a tudíž má 

zadané rozměry a ty začínají v nule a tato nula je levý horní roh. Čili 

správná výstupní data nesmějí být mínusová, jinak by nebyla umístěna 

v obrazu. Z tohoto důvodu bylo tedy nutné čísla zvětšit a změnit 

hodnoty souřadnic, aby nebyly mínusové. Převést čísla na pouze 

kladná čísla nebylo obtížné, jelikož jediná matematická operace nutná 

k tomuto kroku bylo přičtení největšího záporného čísla ke všem 

číslům. 

Jako další úkol byla vybrána tvorba panoramatu, na který by se 

umístila bitmapa s výslednou teplotní mapu. Jako první možnost bylo 

vytvoření funkce, která by za pomoci videozáznamu nebo několika 

obrázků byla schopna vytvořit panorama. Tato možnost byla velmi 

obtížná, jelikož k vytvoření panoramatu je třeba znalost algoritmů, 

které jsou schopny určit na každém obrázku body a tyto body následně 

spojit. Tyto algoritmy jsou velmi složité na použití a proto tento krok 

vyžadoval vyšší úroveň programovaní. Z tohoto důvodu došlo k využití 

již vytvořeného programu, který obsahoval funkci na tvorbu 

panoramatu pomocí obrázků. Prvním krokem bylo nastříhání několika 

snímků z kokpitu, kde každý snímek obsahoval jinou část kokpitu. 

Následně došlo ke vložení těchto snímků do programu a pomocí 

algoritmu došlo ke stanovení pozičních bodů v každém snímku. 

Program za pomoci těchto pozičních bodů našel sousedící snímky 

a pomocí spojovacího algoritmu došlo ke spojení všech snímků do 

jednoho panoramata (Obrázek 19). 
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Obrázek 19 - Výsledné panorama 

V tomto momentu došlo k nalezení dalšího velmi význačného 

problému. Po upravení dat do kladných čísel by bylo možné všechny 

tyto data vložit do bitmapy, ale následné srovnání bitmapy 

s panoramatem kokpitu bylo problematické. Problém se nacházel 

v samotném spojení panoramata a dat, jelikož pro správné určení dat 

je třeba znát, alespoň u jednoho bodu fixace, úhlovou pozici a vizuální 

pozici v panoramatu. Pokud jeden fixační bod splňuje tyto podmínky, 

tak jsme schopni tento bod určit jako nulový. Po odečtení úhlu a pozice 

fixace tohoto bodu od všech ostatních bodů se tento nulový bod stává 

výchozím bodem. Problém neleží pouze v převodu ale v samotné 

vizuální pozici bodů fixace v panoramatu, pokud jsme schopni určit, že 

subjekt v určitý okamžik a pod určitým úhlem sledoval určitý objekt, 

tak v pozici tohoto objektu je určena nulová pozice a díky vizuálnímu 

určení této pozice jsme schopni přepočítat úhly na pixely na obě strany 

od nulového bodu. Přepočet úhlů na pixely je nutný, jelikož úhly 

otočení hlavy na obě strany jsou rozdílné. To znamená, že pokud od 

bodu nula v panoramatu vypočítáme 1000 pixelů na obě strany a 

maximální úhel napravo je 80 stupňů a maximální uhel doleva je 40 

stupňů, tak jsme schopni říct, že levá strana panoramatu bude mít jiný 

přepočet úhlů na pixely než druhá strana a pro přesné seřízení dat 

s panoramatem je nutné body pro obě strany upravit pomocí přepočtu 

pro danou stranu. 
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Po této modifikaci bylo možné upravit program způsobem, který by 

dovoloval automatické vykreslení jakýchkoliv dat pod podmínkou, že 

první fixační bod ve výstupních datech bude vizuálně umístěn na 

specifickém objektu. Jako specifický objekt bylo vybráno žluté tlačítko 

s nápisem master caution, které je umístěno přímo před pilotem. 

Následně došlo k automatizaci výběru informací z prvního fixačního 

bodu a následné převedení všech ostatních úhlů k prvnímu již 

nulovému fixačnímu bodu. 

 

Obrázek 20 - Vývojový diagram výsledného programu 
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3 Výsledky 

Výsledkem této bakalářské práce je program, který poskytuje funkce 

k evaluaci dat pohybu očí, která jsou získána pomocí brýlí pro virtuální 

realitu. Ověření správnosti a přesnosti programu bylo provedeno 

pomocí zkušebních dat. Do těchto dat patří videozáznam experimentu 

a excelový soubor s výslednými hodnotami. Experiment trval 14 minut 

a 17 sekund a obsahuje vzlet ze vzletové dráhy, provedení okruhu 

okolo letiště s následným přistáním a zaparkováním na stojánce. Po 

zhotovení panoramatu kokpitu, došlo ke sjednocení výstupních dat a 

samotných rozměrů tohoto panoramata a díky znalosti umístění 

nulového bodu bylo dosaženo vizualizace výstupních dat. 

 

Obrázek 21 - Teplotní mapa experimentálních dat 

Výsledná teplotní mapa byla vygenerována z těchto výstupních dat a 

ověření správnosti proběhlo na základě kontroly videozáznamu. Po 

kontrole videozáznamu a následném rozboru bylo stanoveno, že 

největší intenzita bodů fixace by měla být umístěna v okně před 

sedadlem pilota a na monitorech umístěných před pilotem, jelikož do 

těchto oblastí pilot nejvíce koncentroval svoji pozornost. Jako další 

kontrolní bod bylo určeno pravé okno, jelikož během videozáznamu 

prováděl pilot pravotočivý oblouk okolo letiště a pohledem do pravého 
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okna si několikrát zkontroloval svoji pozici vůči letišti. Jako poslední 

kontrolní bod bylo stanoveno levé okno, které se nachází vedle pilota. 

Do tohoto bodu pilot upínal svoji pozornost až po přistání, jelikož při 

pojíždění prováděl několik levotočivých zatáček a při parkování na 

stojánce si ověřoval svoji pozici vůči vedoucí čáře stojánky. Ve 

výsledné teplotní mapě je vidět shoda mezi předpovězenými oblastmi 

vysoké intenzity fixačních bodů a reálnou pozicí vizualizovaných 

výsledných dat. V teplotní mapě se nacházejí další skupiny fixačních 

bodů, ale tyto skupiny nedosahují vysoké intenzity. Jedná se o body 

umístěné okolo řídicích pák klapek a tahu motorů. Na tyto páky byla 

upřena pozornost, ale pouze chvilková, v řádu několika sekund, čili 

z tohoto se dá usoudit, že do této oblasti subjekt upřel pozornost ve 

chvíli, kdy měnil konfiguraci těchto řídicích pák. 
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4 Diskuse 

Zamýšlený program je vytvořený a plně fungující ale tvorba se 

neobešla bez mnoha chyb. Mezi tyto chyby patří například špatné 

stanovení indexů, což je parametr, díky kterému se dá v poli vyhledat 

hodnota na specifické poloze. Velmi často nemohl být program 

spuštěn, protože převádění data z jednoho indexového systému do 

druhého může být matoucí a kvůli chybám v indexování došlo k pádům 

a nefunkčnosti programu.   

Další chyby nastaly například u implementování určitých příkazů, které 

jsou visual studiem rozeznány pouze, pokud je přidána reference. 

Reference odkazuje visual studio na nestandartní knihovny s příkazy. 

Tyto příkazy se zpřístupňují pouze po přidání reference, a pokud nejsou 

přidány, tak program jednoduše nebude moct určit, jestli příkaz, který 

byl napsán, je pouze text nebo příkaz. 

Mezi velké nevýhody patří nejasná spolupráce s daty, které byly 

nahrány z jiných brýlí nebo v jiném tvaru. Program by nebyl schopný 

vyjmout výstupní data, které potřebuje, a tak by muselo dojít k určité 

úpravě v programu pro správné řešení. S touto problematikou souvisí 

i další vylepšení, a to by bylo zvýšení automatizace tohoto programu. 

Upravit ho do podoby, kdy by dokázal pracovat i s daty z jiných 

programů nebo brýlí. Tento problém je vyřešitelný ale je potřeba 

provedení rozsáhlejšího průzkumu ostatních značek brýlí pro virtuální 

realitu a také jejich výstupních dat. 

Vylepšení tohoto programu je možné v mnoha ohledech ale jako 

prvotní vylepšení by měla být zvýšená automatizace a kompatibilita 

s výstupními daty, která budou mít jiný počáteční fixační bod nebo 

budou nahrána ve zcela odlišném formátu. Automatizace může být 

dosaženo za pomoci obrazového mozaikování, což je proces, při kterém 

je vytvořeno panorama z videozáznamu nebo snímků. Mozaikování 

funguje na principu hledání společných bodů ve snímcích. Tento proces 
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funguje na základě matematického propojení mezi body ve snímcích. 

Pomocí tohoto propojení lze také určit posunutí snímků a pokud je 

program schopný matematicky určit posunutí jednotlivých snímků, tak 

se toto posunutí dá využit k samotnému vypočítání souřadnic 

jednotlivých fixačních bodů. 

Mezi vylepšení, která by zásadně vylepšila program by byl například 

živé promítání dat z brýlí pro sledování virtuální reality. K tomuto 

vylepšení by ovšem bylo zapotřebí sofistikovanějšího nahrávání video 

záznamu z experimentu. Program je již připraven na přidání nových 

funkcí a po překonání problému s video záznamem by mohl být 

program vylepšen o funkci, která by byla schopná ukázat fixační body 

v určitých časech. Program by následně vyzvedl snímek v daném čase 

a promítal do tohoto snímku daný fixační bod. 

 

Obrázek 22 - Finální program s místem pro další funkce 
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývala problematikou sledování pohybu očí ve 

virtuální realitě. Teoretická část bakalářské práce pojednává o 

technologii pro sledování pohybu očí, virtuální realitě a jejím rozdělení. 

Velká část teoretické části byla věnována právě terminologii, která se 

používá v oblasti virtuální reality a také poskytla hlubší pohled do této 

problematiky. V závěru teoretické části bylo popsáno mnoho oblastí, 

ve kterých technologie pro sledování očí a virtuální realita našla velké 

využití. 

Praktická část bakalářské práce byla věnována tvorbě programu, který 

za pomoci poznatků z teoretické části, poskytl funkce k evaluaci dat 

pohybu očí. V této části práce se nachází popis metod a postupů, které 

byly použity při tvorbě programu. Jsou zde také vyjmenovány 

jednotlivé prostředky, které byly využity při tvorbě tohoto programu. 

Závěrečná část bakalářské práce popisuje experiment, který byl 

proveden pro ověření správnosti softwarového řešení. Výsledná data 

byla použita v programu a za použití evaluační funkce, která vytvořila 

teplotní mapu, bylo ověřeno a potvrzeno, že softwarové řešení, které 

se nacházelo uvnitř finálního programu bylo správné. Po konzultaci 

výsledků s vedoucím práce bylo stanoveno, že výsledná teplotní mapa 

souhlasí se vzorcem skenování ve videozáznamu. 

Technologie virtuální reality a technologie sledování pohybu očí jsou již 

dlouhé roky využívány v mnoha leteckých oblastech, ale jejich využití 

se zvětšuje i v mnoha neleteckých oblastech. Změna dostupnosti 

těchto technologií vedla k širokému rozšíření i do nevědeckých kruhů 

a díky této skutečnosti se mohou při rozvoji těchto technologií a jejich 

využití zapojit i nevědecké skupiny nebo osoby. Díky neustálému 

vylepšování těchto technologií a jejich stále rostoucí dostupnosti se 

otevírají mnohé další oblasti, ve kterých tato technologie najdou využití 
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a poskytnou možnosti pro zvýšení povědomí o lidském pohledu a jeho 

chování. 
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