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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se věnuje využití oční kamery v marketingovém výzkumu. Úvodní 

část je zaměřena na základy biologie oka, které jsou nezbytné pro porozumění principů 

sledování pohybu očí. Na to navazuje představení samotného procesu měření dráhy 

zraku, jeho historie a vývoje metod. Dále přibližuje použití oční kamery a její 

nejdůležitější parametry a seznamuje s příklady praktického využití sledování pohybu očí 

v nejrůznějších oblastech. Následně popisuje schopnosti a limity oční kamery, možnosti 

kombinace s dalšími výzkumnými metodami a v neposlední řadě obsahuje také 

praktickou ukázku možností analýzy a vizualizace naměřených dat. Poté na sledování 

pohybu očí nahlíží v kontextu marketingu a vizuálního vnímání a čtenáři zblízka 

představuje aplikaci oční kamery v různých oblastech marketingového výzkumu. 

Praktická část si klade za cíl přiblížit praktickou stránku eye-trackingu. Na konkrétním 

příkladu ukazuje, jak takový výzkum vypadá a co všechno obnáší. Od plánování designu 

experimentu až po analýzu a interpretaci dat. Výzkum zkoumá obecný fenomén vlivu 

směru pohledu modela na efektivitu reklamy. Jeho výsledky sice jasný vliv neprokázaly, 

přináší však zajímavou hypotézu, a také sadu doporučení pro další výzkum. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the use of the eye camera in marketing research. The 

introductory part focuses on the basics of eye physiology, which are necessary for 

understanding the principles of eye tracking. This is followed by an introduction to the 

process of measuring the path of vision, its history and the development of methods. It 

introduces the reader to the eye camera and its most important parameters and introduces 

him to examples of practical use of eye tracking in various areas. It also describes the 

capabilities and limitations of the eye camera, the possibilities of combination with other 

research methods and, last but not least, it also contains a practical demonstration of the 

possibilities of analysis and visualization of measured data. Then it looks at eye tracking 

in the context of marketing and visual perception and introduces the reader to the 

application of the eye camera in various areas of marketing research. The practical part 

aims to bring the reader closer to the practical side of eye-tracking. Through a specific 



 

example, it shows what such research looks like and what it entails. From experiment 

design planning to data analysis and interpretation. The research examines the general 

phenomenon of the influence of the direction of the model's view on the effectiveness of 

advertising. Although its results did not show a clear effect, it brings an interesting 

hypothesis and a set of recommendations for further research. 
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Úvod 

V posledních deseti letech se svět výrazně zrychlil. Dennodenně na nás působí stále větší 

množství podnětů, ale naše kognitivní kapacita se už tisíce let nijak zásadně nezměnila. 

Nutně tak dochází k selekci toho, čemu budeme věnovat naši pozornost, a to nejen na 

vědomé, ale zejména na podvědomé úrovni. Náš výběr je navíc umocněn stoupající 

roztěkaností a zhoršující se schopností delšího soustředění. Znamená to obrovskou výzvu 

pro marketéry, jež je představována tlakem na efektivitu marketingových prostředků, 

které vytváří. Ty musí jednak dokázat vyniknout mezi ostatními a získat pozornost 

spotřebitele, zároveň ale tuto šanci také proměnit v konverzi tím, že předají požadované 

sdělení a ovlivní chování spotřebitele. 

Jedním z klíčových aspektů, které ovlivňují efektivitu reklamy, je vizuální zpracování. 

Pokud pochopíme obecné principy vizuálního vnímání, dokážeme na základě těchto 

zkušeností vytvářet efektivnější reklamy. Když se nám k tomu navíc podaří zjistit, jak 

spotřebitelé konkrétně naši reklamu vnímají, jsme schopni ji optimalizovat tak, aby 

fungovala co nejlépe. Tyto informace nám dokáže poskytnout technologie sledování 

pohybu očí, respektive výzkum tzv. oční kamerou. Jedná se o technické zařízení 

umožňující změřit a spočítat směr pohledu daného člověka. Jinými slovy je schopno 

odhalit, kam přesně se člověk v určitou chvíli dívá. Na základě toho dokážeme 

zodpovědět mnoho otázek. Například které prvky naší reklamy jsou dominantní a 

přitahují pozornost a které jsou naopak přehlíženy, zda lidé skutečně vidí obsah, který 

chceme, aby viděli, nebo jejich pozornost strhávají nedůležité vizuální elementy. 

Oční kamera nachází uplatnění v různých oblastech marketingového výzkumu. Od 

analýzy nákupního chování v místě prodeje, přes testování použitelnosti digitálních 

produktů, jako jsou webové stránky, aplikace či systémy, až po ověřování efektivity 

reklamních vizuálů či tiskovin. Pro mnoho marketérů se tak oční kamera stala 

nepostradatelným nástrojem pro jejich práci. 

Cílem této práce je představit základní typy očních kamer, seznámit s používáním 

kamery, informovat o parametrech, na které je vhodné se zaměřit při výběru kamery.  

Práce se také zaměřuje na využití oční kamery v jednotlivých oblastech marketingového 

výzkumu, vysvětluje, jak pracovat s naměřenými daty. Druhá část práce potom přibližuje 
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praktickou stránku realizace výzkumu a na konkrétním experimentu představí celý proces 

od návrhu designu – až po vyhodnocení a interpretaci dat.  
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1  Lidské oko a jeho pohyby 

Jelikož tato práce pojednává o tématu sledování pohybu očí, je nutné na úvod uvést 

základní informace týkající se biologie oka. Lidské oko je orgán zraku, který umožňuje 

člověku vnímání světla a barev. Z pohledu získávání informací o okolním prostředí je pro 

nás zrak nejdůležitějším smyslem. Obecně se uvádí, že zhruba 80 % všech informací 

vnímáme zrakem. Zrak je zaměřen hlavně na vnímání kontrastu. To nám umožňuje 

rozpoznávat kontury předmětů, odhadovat jejich vzdálenost a výrazně nám napomáhá v 

prostorové orientaci. 

1.1 Stavba oka 

Oko (latinsky oculus) je umístěno v očnici a tvořeno oční koulí a přidatnými očními 

orgány. Oční koule má přibližně kulovitý tvar o průměru asi 2,3 cm. Je tvořena dvěma 

segmenty s rozdílným poloměrem zakřivení. Menší, přední oddíl (rohovka) má poloměr 

zakřivení 7-8 mm, větší, zadní část (bělima) má poloměr zakřivení 11-12 mm. V oční 

štěrbině mezi otevřenými víčky je viditelná pouze menší, přední část koule, zatímco větší, 

zadní část je uložena v hloubi očnice (Synek, 2014). 

Ochranný obal oka představuje bělima, pevná tuhá vazivová blána. V její přední části se 

nachází otvor o průměru asi 12 mm, který překlenuje a uzavírá rohovka. Je téměř 

dokonale průhledná, představuje vstupní oddíl do tzv. optického prostředí oka a hraje 

důležitou roli ve sledování pohybu očí. Přední část prostřední vrstvy oční stěny tvoří 

duhovka. Ta má tvar mezikruží s otvorem uprostřed zvaným zornice. Duhovka obsahuje 

hladké svalové buňky umožňující regulovat množství světla, které do oka vniká. Plní tak 

v oku úlohu světelné clony. Na duhovku navazuje čočka, která má tvar dvojvypuklé 

spojné čočky. Její hlavní úlohou je upravovat ohniskovou vzdálenost oka tak, aby bylo 

umožněno zaostření objektů v různé vzdálenosti. Čočka svou pružností s pomocí svalů 

řasnatého tělesa, které tvoří její závěsný aparát, mění tvar a optickou mohutnost. Tato 

schopnost se nazývá akomodace oka a s přibývajícím věkem člověka zpravidla klesá. 

Cévnatka představuje velkou část prostřední vrstvy oka mezi bělimou a sítnicí, jejím 

hlavním úkolem je výživa pigmentových buněk sítnice, tyčinek a čípků. Vnitřní vrstvu 

oka potom tvoří sítnice. Je to tenká a křehká blána, která naléhá na cévnatku. Zadní oddíl 

sítnice, který se nachází v zadní části oční koule, tvoří její optická část. Mírně stranou od 

zadního pólu oka leží žlutá skvrna kruhovitého až eliptického tvaru o průměru asi 3 mm. 
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V jejím středu se nachází prohlubeň zvaná centrální jamka. Toto místo leží ve vrcholu 

optické osy oka a představuje místo nejostřejšího vidění. Sítnice obsahuje dva druhy 

světlocitlivých buněk: tyčinky a čípky. Tyčinky registrují množství dopadajícího světla. 

Jsou obecně citlivější na nižší hladinu osvětlení než čípky, ale nejsou schopny rozeznávat 

barvy. Čípky slouží k vnímání barev, je jich výrazně méně a jsou umístěny v oblasti žluté 

skvrny. V nejhojnějším počtu se čípky nacházejí v centrální jamce a jsou zodpovědné za 

zrakovou ostrost (Synek, 2014). 

 

Obrázek 1:Stavba lidského oka (Wikipedia). 

 

1.2 Mechanismus vidění 

Struktura lidského oka se plně přizpůsobuje potřebě zaostřit vstupující paprsek světla na 

sítnici. Všechny části oka, skrze které paprsky světla prochází, jsou průhledné, aby 

propustily co nejvíce dopadajícího světla. Světlo vstupuje do oka skrze rohovku a dopadá 

zornicí na čočku. Ta díky svalům duhovky mění své zakřivení a tím i ohniskovou 

vzdálenost. Oko se tak akomoduje na více či méně vzdálené předměty, aby se jejich 

paprsky sbíhaly přesně na sítnici v místě nejostřejšího vidění. Na sítnici se nacházejí 
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světločivné buňky - tyčinky a čípky, kde dochází vlivem světla k chemickým reakcím, 

které potom vysílají nervové impulzy zkrakovým nervem do mozku. 

1.3 Purkyněho obrázky 

Při osvícení oka zdrojem světla v minimálně osvětlené místnosti si lze v oku povšimnout 

několika odrazů. Tyto odrazy jsou způsobeny světlolomnými plochami na povrchu a 

uvnitř oka, přičemž takové plochy oko obsahuje hned čtyři. Poprvé byly tyto odrazy 

popsány českým přírodovědcem Janem Evangelistou Purkyněm, po kterém nesou 

pojmenování Purkyněho obrázky (anglicky Purkinje images) a nejčastěji se značí P1 až 

P4. 

- P1 vzniká odrazem světla od přední strany rohovky, je přímý a ze všech čtyř 

obrázků nejjasnější. 

- P2 je způsoben odrazem světelného paprsku od zadní strany rohovky. Oproti 

prvnímu obrázku je však velmi nejasný a špatně viditelný. 

- P3 vytváří odraz světla od přední konvexní plochy čočky. Ze všech čtyř obrázků 

je největší a přímý. Jeho vlastnosti se mění s tím, jak oko akomoduje. Při pohledu 

do dálky je nejasný, se zaostřením blíže se zmenšuje a stává jasnějším. 

- P4 vytváří odraz světla od zadní konkávní plochy čočky. Je ze všech obrázků 

nejmenší a na rozdíl od ostatních převrácený. 

Purkyně si také všiml toho, že při akomodaci oka se mění vzájemná vzdálenost a velikost 

odrazů. Díky tomu lze tyto reflexní obrázky využít například k měření zakřivení rohovky 

(keratometrie), diagnostice očních chorob a v neposlední řadě hrají významnou roli při 

sledování pohybu očí (Kelly, 1994). 
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Obrázek 2: První Purkyňův obrázek při různých úhlech natočení oka (Blignaut, 2014). 

 

1.4 Oční pohyby 

Lidské oko poskytuje velkou flexibilitu ve vnímání okolního prostředí. Není totiž v očnici 

pevně fixováno, ale dokáže se otáčet kolem všech svých tří os a tím upravovat směr 

našeho zraku do jisté míry nezávisle na pozici naší hlavy. 

V primární (základní) poloze se oko nachází, když při vzpřímené poloze hlavy směřuje 

přímo vpřed. Směrem dopředu z něj vychází fixační osa oka – spojnice bodu, na který se 

oko dívá, a centra otáčení oka. Horizontální pohyb oka probíhá kolem vertikální osy oka. 

Pohyb směrem ke spánku se označuje jako abdukce, směrem k nosu naopak jako addukce. 

Vertikální pohyb oka se děje kolem horizontální osy procházející centrem otáčení oka. 

Rozlišujeme pohyb oka směrem vzhůru (elevace) a dolů (deprese). Otočením kolem jedné 

z těchto dvou os se oko dostává do tzv. sekundární polohy. Pohybem kolem obou os 

zároveň se dostává do tzv. terciální polohy (Synek, 2014). 

Obecně rozlišujeme dva stavy oka z pohledu jeho pohybu. Klidový stav, kdy se oko 

nehýbe, se nazývá fixace. Naopak když se oko pohybuje, vykonává některý z tzv. velkých 

očních pohybů – sakadický, sledovací, vestibulární nebo disjunkční. Ve skutečnosti však 

oko není zcela nehybné ani při fixaci, i tehdy vykonává určité miniaturní pohyby, jak je 

zmíněno v následující podkapitole (Synek, 2014). 
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1.4.1 Pohyby během fixace 

Oční fixací nazýváme zachování pohledu na jednom místě. Tato formulace ale není zcela 

přesná. Oko totiž není nikdy v absolutním klidu. I během fixace vykonává drobné pohyby. 

Jak uvádí Synek a Skorkovská (2014), patří mezi ně tzv. mikrosakády, pomalé klouzání 

očních os a třes očí. 

- Mikrosakády jsou nepravidelné rychlé pohyby oka s trváním 10-20 ms. Jejich 

úkolem je návrat očí do základního postavení po odchýlení klouzavým očním 

pohybem. 

- Klouzavý oční pohyb (neboli drift) je pomalý pohyb, kdy se v průběhu zhruba 200 

ms osa oka vychýlí o 6′. Oko poté navrací zpět mikrosakáda opačného směru. 

Každé oko „plave“ v klouzavém pohybu nezávisle a asymetricky. Význam těchto 

pohybů se dává do souvislosti se stabilizováním obrazu na sítnici. 

- Oční třes má nízkou amplitudu (20-30′′) a vysokou frekvenci 70-90 Hz. Jeho 

funkční význam dosud není znám. 

1.4.2 Velké oční pohyby 

Mezi tzv. velké oční pohyby řadíme několik typů konjugovaných pohybů (souběžné 

pohyby obou očí); sakády a sledovací pohyby, disjunktní oční pohyby, konvergenci a 

divergenci a vestibulární oční pohyby. Velké se nazývají proto, že na rozdíl od ostatních 

očních pohybů při nich oko urazí relativně velkou dráhu (Synek, 2014). 

- Sakády jsou konjugované oční pohyby, které zrak používá k prohlížení zorného 

pole a k větším změnám fixačních os oka. Důležitou vlastností sakád je jejich 

naprogramovaný charakter. Následují za sebou s odstupem asi 150 ms (tato doba 

je nutná k vyhodnocení polohy podnětu a sestavení trajektorie příslušné dráhy), 

přičemž průměrná délka jedné sakády bývá v rozpětí 20-200 ms. Rychlost pohybu 

oka při sakádě odpovídá dráze, kterou musí oko projít. V případě delší vzdálenosti 

je tedy rychlost pohybu vyšší a naopak. Na rozdíl od sledovacích pohybů mohou 

sakády probíhat i bez jakéhokoliv rozeznatelného pohybujícího se předmětu, 

například při sledování jednolité bílé plochy (Synek, 2014). 
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- Sledovací pohyby jsou přítomny v případě, že se v zorném poli pohybuje předmět. 

Nejsou ovládány vůlí. V případě, že se předmět pohybuje úhlovou rychlostí menší 

než 25-30 stupňů za sekundu, sleduje fovea přesně předmět. Začátek pohybu je 

opožděn o zhruba 125 ms. Sledovací pohyby oproti sakádám nemohou probíhat 

bez rozeznatelného pohybujícího se předmětu (Synek, 2014). 

- Podobný charakter jako sledovací pohyby mají tzv. vestibulární pohyby, které při 

pohybu hlavou pro kompenzaci pohybují očima opačným směrem, aby se 

pozorovaný objekt udržel v centru ostrosti (Králíček, 2002). 

- Protiběžné pohyby obou očí jsou označovány jako disjunktní oční pohyby. Jsou 

vyvolány změnou fixačního bodu v předozadní ose (mezi blízkým a vzdáleným 

nebo opačně). To má za následek rozdílné obrazy fixačního bodu na sítnici. Proto 

je nutné kromě akomodace (přeostření) oka provést korekci a stočit oči tak, aby 

obě směřovaly do stejného bodu. Pohyb očí směrem k sobě se nazývá 

konvergence, směrem od sebe divergence (Synek, 2014). 

  



11 

2 Sledování pohybu očí 

Sledování pohybu očí (anglicky eye-tracking) je proces měření dráhy zraku a směru 

našeho pohledu. Zjednodušeně řečeno jde o získávání informací o tom, kam se díváme a 

jak dlouho, v současnosti zpravidla prostřednictvím nějakého technického zařízení. Je 

založen na teorii, že pohybem oka dostáváme do středu našeho zorného pole, tedy do 

oblasti nejostřejšího vidění, to, na co chceme upřít zrak. Z přesné pozice oka v očnici, 

respektive úhlu jeho natočení, tak dokážeme spočítat, kam se daný člověk dívá. 

V českém jazyce neexistuje pro anglický výraz „eye-tracking“ ustálený ekvivalent. 

Stanislav Popelka ve své publikaci „Eye-tracking (nejen) v kognitivní kartografii“ 

používá výraz „sledování pohybu očí (Popelka, 2018), Hana Říhová (2017) v knize 

„Marketingový výzkum: Postupy, metody, trendy“ zase uvádí překlad 

„sledování/stopování dráhy zraku“ či metodologický výraz „výzkum oční kamerou“. Tato 

práce používá český pojem „sledování pohybu očí“, místy se však odkazuje i na originální 

výraz „eye-tracking“. 

2.1 Historie a vývoj metod 

První významnější pokusy o pozorování pohybu očí se začaly objevovat na konci 19. 

století, tedy celých sto let před masivním rozmachem digitálních technologií, a byly 

spjaty hlavně se studiem čtení. Vedle jednoduchého pozorování pouhým okem byly 

tehdejší metody zpravidla mechanické a dosti invazivní, často založené na přímém 

kontaktu s oční rohovkou (Jacob, 2003). 

Začátek 20. stolení přinesl první přesnější a neinvazivní techniky. V roce 1901 přišli 

Dodge a Cline (1901) s metodou fotografování odrazu externího zdroje světla na rohovce. 

Technologie založené na této metodě se v posledním desetiletí staly dominantními. 

Od 50. let 20. století spatřila světlo světa řada dalších technologií. Mezi ty nejvýznamnější 

řadí Holmqvist a Nyström (2011b) následující: 

- Soustavy zrcátek a čoček, používané Yarbusem, Ditchburnem a dalšími od 50. do 

70. let, které disponovaly vysokou přesností a schopností zaznamenávat velmi 

detailní pohyby oka, avšak kvůli použití kontaktních čoček byly pro participanty 

velmi nepohodlné. 
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- Systémy využívající elektromagnetických cívek uvnitř kontaktních čoček 

(anglicky scleral search coil) umístěných na umrtvené oko, jež byly dlouho 

považovány za jednu z nejpřesnějších metod měření očních pohybů. Nyní je však 

známo, že tato metoda ovlivňuje sakády participantů a vyžaduje, aby byly čočky 

individuálně upraveny pro každého participanta, a i tak zůstávají pro mnoho z nich 

nepohodlné. 

- Elektrookulografické systémy (EOG) měřící změnu elektromagnetického pole při 

pohybu okohybných svalů uměly často zaznamenávat pouze pohyb v 

horizontálním směru a trpěly na elektromagnetický šum. V současné době bývají 

stále využívány jako nízkonákladová varianta výzkumu pohybu očí. Mívají 

vysokou snímkovací frekvenci, ale nízkou přesnost. 

- Tzv. duální Purkyňovy systémy (anglicky dual Purkinje systems) byly velmi 

nákladné, náročné na údržbu a dokázaly zaznamenávat pouze úzké zorné pole, na 

druhou stranu byly také velmi přesné bez nutnosti přímého kontaktu s okem 

participanta. Využívaly videozáznamu ke snímání Purkyněho obrázků (konkrétně 

P1 a P4). V roce 1995 byl nicméně publikován výzkum, jenž poukázal na to, že 

tato technika chybně zaznamenává pohyb na konci sakád. 

Většina moderních zařízení pro sledování pohybu očí využívá na videozáznamu 

založenou metodu detekce středu zornice v kombinaci se snímáním odrazu rohovky 

(první Purkyněho obrázek) po osvícení umělou iluminací – nejčastěji infračerveným 

světlem (anglicky video-based pupil-to-corneal reflection). Směr pohledu participanta je 

potom vypočítán na základě vzdálenosti těchto dvou bodů (Hansen, 2010). 

 

Obrázek 3: Schéma metody využívající videozáznamu k detekci středu zornice v kombinaci se snímáním 

odrazu rohovky, upraveno autorem (Sigut, 2011). 
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2.2 Oční kamera a její typy 

Oční kamera je technické zařízení umožňující zaznamenávat pohyb očí. Dnes zpravidla 

funguje na bázi videozáznamu (odtud „kamera“). Přestože většina současných zařízení 

využívá stejnou metodu – tzv. video-based pupil-to-corneal reflection (viz předchozí 

kapitola), navzájem se od sebe v mnohém liší, a to zejména určením. 

Rozdíly mezi očními kamerami lze přirovnat k segmentu klasických videokamer. Při 

produkci hollywoodských velkofilmů se používají robustní filmové kamery za stovky 

tisíc či miliony dolarů, které mají mimořádně kvalitní obraz, vysoké rozlišení a ovládání 

umožňující kameramanovi obsluhovat každý jednotlivý parametr kamery. Na natočení 

adrenalinového sjezdu divoké řeky bude ale taková kamera prakticky nepoužitelná. 

Vhodnější bude sáhnout po miniaturní a voděodolné akční kamerce, kterou lze jednoduše 

připevnit na helmu, spustit nahrávání a nemuset se o nic starat. 

A stejné je to i s očními kamerami. Pro účely výzkumu čtení, který vyžaduje vysokou 

přesnost, bude zapotřebí úplně odlišného zařízení než pro analýzu pohybu očí hráčů 

basketbalu během zápasu. 

Holmqvist a Nyström (2011a) rozlišují tři základní typy očních kamer: 

- Nejrozšířenějším typem jsou statické oční kamery (anglicky static eye-trackers), 

kde je videokamera i iluminace umístěna na pevnou podložku (stůl, monitor). 

Většina moderních zařízení má iluminaci integrovanou přímo ve svém těle. 

Statické oční kamery se ještě dále dělí na tzv. zařízení věžovitého uspořádání 

(anglicky tower-mounted eye-trackers), které vyžadují kontakt s participantem a 

zpravidla omezují pohyb zafixováním hlavy a tzv. dálkové oční kamery (anglicky 

remote eye-trackers), které fungují bezkontaktně a na hlavu se u nich většinou nic 

nepřipevňuje. Samotný stimul bývá v praxi ve většině případů prezentován 

prostřednictvím počítačové obrazovky. Statické oční kamery mohou být však 

velmi dobře použity také v kombinaci s reálnou scénou, nebo třeba se stimulem 

promítaným na zeď. 

- Náhlavní oční kamery mají videokamery i iluminaci umístěnou na hlavě 

participanta, nejčastěji ve formě helmy, čepice nebo brýlí. Díky tomu zpravidla 

umožňují velkou flexibilitu v pohybu participanta. Kromě minimálně jedné 
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kamery snímající samotné oko je zde zapotřebí další kamery, která pořizuje 

záznam stimulu – tedy reálné scény před participantem. 

- Třetí typ doplňuje náhlavní oční kameru o technologii pro sledování pozice hlavy 

v prostoru. To výrazně zjednodušuje následnou práci s daty, protože se pozice 

hlavy nemusí složitě dopočítávat. Přesto tento typ zařízení mnoho výrobců 

nenabízí. 

2.3 Parametry oční kamery 

Typy uvedené v předchozí podkapitole definují některé základní charakteristiky oční 

kamery. Při výběru vhodného zařízení je však potřeba zaměřit pozornost hlouběji na 

jednotlivé parametry, které se i napříč jedním typem oční kamery mohou výrazně lišit. 

Většina očních kamer jsou specializovaná zařízení zaměřující se určitým směrem a 

univerzální zařízení v podstatě neexistují. Před samotným prostudováním širokého 

množství technických parametrů a technických pojmů je zapotřebí jasně si definovat, 

k čemu má být zařízení používáno a jaké z toho plynou požadavky na jeho parametry. 

V následujících podkapitolách jsou shrnuty základní parametry oční kamery. 

2.3.1 Snímkovací frekvence 

Snímkovací frekvence (anglicky sampling frequency) je bezesporu jedním z výrobci 

nejvíce proklamovaných parametrů. Udává, kolikrát za sekundu je oční kamera schopna 

zaznamenat směr pohledu participanta a bývá uváděna v hertzech (Hz). Mezi každými 

dvěma pořízenými snímky je tzv. slepé okno (no-sampling window). Cokoliv se stane v 

tomto okně, jednoduše není zaznamenáno. Pokud pracuje kamera se snímkovací 

frekvencí 60 Hz, pořídí za 1 sekundu 60 snímků a toto okno je dlouhé 16,67 ms (1/60 s). 

Pochopení tohoto principu je zásadní pro správný výběr vhodného zařízení pro účely 

konkrétního experimentu. Podle Holmqvista a Nyströma (2011c) zpravidla platí, že čím 

kratší události chceme zaznamenat, tím vyšší snímkovací frekvence je potřeba. 

Holmqvist a Nyström dále uvádí, že na trhu je široké množství zařízení se snímkovací 

frekvencí od 25-30 Hz, která odpovídá televiznímu standardu, až po vysokorychlostní 

kamery dosahující snímkovací frekvence 500 Hz, 1000 Hz nebo dokonce až 2000 Hz. 

Ačkoliv to není pravidlem, obecně lze říct, že s vyšší snímkovací frekvencí roste 

pořizovací cena zařízení. V případě high-endových vysokorychlostních kamer navíc 
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většinou hovoříme o tzv. zařízeních věžovitého uspořádání, robustních systémech, které 

měří kontaktně a zpravidla vyžadují částečnou nebo úplnou fixaci hlavy participanta pro 

zvýšení přesnosti. 

Celá problematika snímkovací frekvence je poměrně složitá, zjednodušeně lze ale říct, že 

pokud v rámci experimentu není zapotřebí analýzy sakád nebo jiných očních pohybů, 

postačí kamera s nižší snímkovací frekvencí. Fixace s průměrnou délkou trvání 100-300 

ms jsou totiž dostatečně dlouhé na to, aby je zaznamenaly i nízkorychlostní oční kamery. 

Naopak pro analýzu sakád a dalších očních pohybů, typicky třeba v rámci experimentů v 

oblasti četby, je podle různých studií zapotřebí snímkovací frekvence minimálně 250 Hz 

(Mack, 2017). Požadavky na snímkovací frekvenci však mohou být v některých 

případech velmi specifické a závisí vždy na charakteru konkrétního experimentu. 

2.3.2 Přesnost, pravdivost a preciznost 

Přesnost, pravdivost a preciznost je trojice parametrů, které souvisí s odchylkou měřícího 

zařízení. Často bývají nesprávně zaměňovány vedle laické i odbornou veřejností, ale 

jejich význam se liší. 

Mezinárodní norma ISO 5725 popisuje přesnost (anglicky accuracy) jako souhrnný 

pojem charakterizující míru odchylek měření od referenční (skutečné hodnoty). Přesnost 

tedy zahrnuje pravdivost a preciznost (ČSN ISO 5725-1, 2018). 

Pravdivost (anglicky trueness) je definována jako míra odchylek měření od referenční 

hodnoty. V případě eye-trackingu jde tedy o odchylku mezi naměřenou pozicí bodu a 

jeho skutečnou polohou v prostoru. Nízká pravdivost může být problémem u 

experimentů, které analyzují velmi malé podněty, například text. Pravdivost zároveň 

ovlivňuje velké množství vnějších proměnných, jako jsou vlastnosti konkrétního 

participanta a stimulů, kvalita kalibrace a okolního osvětlení, postupu sběru dat a poloha 

očí v zorném polo oční kamery (Tobii, 2011). 
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Obrázek 4: Projev nízké pravdivosti, upraveno autorem (Tobii). 

 

Preciznost (anglicky precision) oproti tomu popisuje schopnost měřícího zařízení 

replikovat měření se stejným výsledkem. Jedná se tedy o těsnost shody mezi výsledky 

měření – míru rozptylu (ČSN ISO 5725-1, 2018). V závislosti na špatném event-detection 

algoritmu může mít nízká preciznost velký vliv na fixace a sakády. Vysoká preciznost je 

za potřebí zejména při měření drobných očních pohybů při fixaci, jako jsou mikrosakády, 

oční třes nebo klouzavé oční pohyby (Blignaut, 2012). Špatnou preciznost lze na rozdíl 

od špatné přesnosti částečně korigovat použitím filtrů (Feit, 2017). 

 

Obrázek 5: Projev nízké preciznosti, upraveno autorem (Tobii). 

 

Skutečná praxe výrobců však normu ISO 5725 zcela nereflektuje. Ve specifikaci svých 

zařízení často uvádí pouze dva parametry; přesnost a preciznost. Přičemž pod pojmem 

přesnost se ve skutečnosti zpravidla ukrývá pravdivost (podle ISO 5725), tedy údaj 
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charakterizující míru odchylek měření od referenční hodnoty. Můžeme se jen domnívat, 

proč tomu tak je. Jedním z důvodů může být obecně větší zaužívanosti pojmu „přesnost“. 

V kontextu oční kamery bývají zmíněné parametry uváděny jako úhel, nikoliv konkrétní 

vzdálenost, jelikož ta se odvíjí od vzdálenosti mezi měřeným okem a stimulem. Výrobci 

udávaná přesnost (resp. pravdivost) bývá standardně <0,5°. Zejména u dálkových očních 

kamer je však ve skutečných podmínkách často výrazně nižší (resp. odchylka vyšší), 

dokonce více než 1° (Feit, 2017). Na základě uvedené úhlové odchylky a vzdálenosti oka 

od stimulu v rámci konkrétního experimentu lze velmi jednoduše dopočítat skutečnou 

délku odchylky na stimulu. Například při udávané přesnosti 0,5° a vzdálenosti oka od 

stimulu 60 cm bude absolutní odchylka 0,5 cm (x = sin 0,5 * 60). 

2.3.3 Portabilita 

Ne všechny experimenty mohou probíhat v laboratorních podmínkách. V některých 

případech je naopak důležité, aby bylo okolní prostředí co nejvíce realistické a výzkum 

je potřeba provádět přímo v terénu. To klade nároky na portabilitu testovacího zařízení. 

Aparaturu musí být možné snadno a rychle rozložit, přemístit na jiné místo a opět 

zprovoznit. 

Při výběru vhodného zařízení je tedy nutné si zodpovědět otázku, zda bude používáno 

v terénu a často přenášeno, nebo budou všechny experimenty provozovány v bezpečí 

laboratoře. Většinu současných dálkových očních kamer lze pomocí magnetického 

mechanismu připevnit na libovolný monitor, některé lze dokonce umístit na stojánek. S 

přiloženým přepravním ochranným pouzdrem a v kombinaci s notebookem s 

nainstalovaným příslušným softwarem jsou velmi kompaktním a jednoduše přenosným 

řešením. 

2.3.4 Podpora a servis 

Podpora a servis jsou aspekty, které se na první pohled nemusí jevit jako natolik důležité, 

ale není radno je podcenit. Není nic horšího, než nedlouho po zakoupení zařízení v ceně 

desítek či stovek tisíc korun zjistit, že výrobce dané zařízení přestal podporovat a vydávat 

k němu aktualizace, nebo dokonce sám zkrachoval či zanikl. Příkladem je společnost 

SensoMotoric Instruments, která bývala jedním z předních výrobců očních kamer, jež 
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byla v roce 2017 kompletně pohlcena společností Apple a ze dne na den v podstatě 

zmizela z veřejného světa. 

Neméně důležitou roli hraje dostupnost servisu a kvalitní záruka, která v případě 

technické poruchy nebo rozbití zařízení zajistí rychlou opravu bez nutnosti posílat 

zařízení na druhou stranu světa. 

Právě z důvodu kvalitní podpory a dostupného servisu lze obecně doporučit zejména 

velké a renomované výrobce, mezi které lze v současné době zařadit například 

společnosti Tobii nebo EyeLink. 

2.4 Praktické využití sledování pohybu očí 

Sledování pohybu očí nachází uplatnění v řadě oborů a oblastí, od akademické až po 

komerční sféru: 

- Eye-tracking se hojně využívá v marketingovém výzkumu a výzkumu trhu. V 

rámci tzv. testování použitelnosti (nebo také uživatelského výzkumu) webových 

stránek, aplikací a systémů pomáhá analyzovat srozumitelnost názvosloví, 

intuitivnost struktury a uspořádání, navigační mechanismy a snadnost dosažení 

požadovaného cíle. Uživatelské výzkumy pomáhají odhalit kritická místa, kde se 

uživatelé ztrácejí, zacyklí, zápolí s nelogickou navigací, přehlíží důležitý obsah či 

naopak nechávají strhávat svoji pozornost reklamními bannery. Často bývají 

součástí širšího procesu optimalizace konverzního poměru (CRO), ve kterém hrají 

důležitou roli jednoho z hlavních zdrojů dat (Říhová, 2017). 

- V kognitivní kartografii se výzkum oční kamerou používá k optimalizaci 

mapových podkladů tak, aby byly pro jejich čtenáře srozumitelné a co nejlépe se 

v nich orientovali. Mapy totiž obsahují velké množství informací a jejich vhodné 

vizuální zpracování zásadním způsobem předurčuje, zda se s nimi bude lidem 

dobře pracovat (Popelka, 2018). 

- Neméně důležité je využití sledování pohybu očí při analýze nákupního 

rozhodování zákazníků přímo v místě prodeje, tedy v kamenných obchodech. 

Jeho prostřednictvím se testuje například rozvržení prodejní plochy obchodu, 

rozmístění a uspořádání zboží, nebo efektivita in-store marketingových kampaní. 
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Obchodní řetězce se tímto způsobem snaží optimalizovat svoje prodejny tak, aby 

maximalizovaly průměrnou hodnotu nákupu svého zákazníka, který často 

neodchází s nákupem přesně odpovídajícím původnímu nákupnímu seznamu 

(Říhová, 2017). 

- Automobilový průmysl, který klade čím dál větší nároky na bezpečnost, využívá 

technologii sledování pohybu očí například pro detekci únavy řidiče (Devi, 2008). 

- V oblasti interakce člověka s počítačem se začíná využívat eye-trackingu k 

ovládání uživatelských rozhraní za pomoci zraku, a to buď samostatně, častěji ale 

v kombinaci s dalšími vstupními metodami jako myš, klávesnice, senzory či hlas. 

Jeden z hlavních výzkumných směrů si klade za úkol najít efektivnější způsob 

interakce s technologiemi pro lidi s tělesným postižením (SU, 2012; Bissoli, 

2019). Jiné se zaměřují na obecnější možnosti využití eye-trackingu v reálném 

čase pro efektivnější ovládání technologií a zkoumání nových přístupů k 

uživatelským rozhraním jako takovým (Majaranta, 2014). Ovládání pomocí zraku 

se začíná objevovat také ve videoherním odvětví (Antunes, 2018). 

- V rámci optimalizace tiskovin se s pomocí eye-trackingu zkoumá schopnost 

nosiče zaujmout, snadnost orientace v textu, rychlost čtení, schopnost předání 

požadovaného sdělení a samozřejmě také schopnost ovlivnění čtenáře k následné 

konverzi (např. nákup produktu či rezervace služby) (Říhová, 2017). 

- Mnoho studií potvrzuje, že eye-tracking má velký potenciál také v medicínském 

výzkumu. Správně postavený experiment může pomoci diagnostikovat řadu 

různých onemocnění. Od schizofrenie (Levy, 2010), přes bipolární poruchu 

(García-Blanco, 2014), Alzheimerovu chorobu (Lagun, 2011) ,až například po 

ADHD (Tseng, 2013). Mnoho onemocnění je rozpoznatelných právě pomocí 

výzkumu s oční kamerou proto, že při komplexních vizuálních procesech se 

zapojuje mnoho částí mozku včetně hipokampu a mediálního spánkového laloku. 

Hipokampus hraje velkou roli v krátkodobém uchovávání informací, spánkový 

lalok se naopak podílí na porozumění řeči a psaného textu (Grossman, 2002).Při 

těchto experimentech bývá oční kamera často doplňována dalšími diagnostickými 

metodami jako je magnetická rezonance (Ettinger, 2004) nebo hloubková 

mozková stimulace (Antoniades, 2016). 
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2.5 Jaké otázky (ne)dokáže oční kamera zodpovědět? 

Oční kamera dokáže být mocným nástrojem, který nám poskytne vhled a porozumění 

chování člověka po stránce toho, kam se dívá a čemu věnuje pozornost. Jak uvádí Schall 

a Bergstrom (2014), toto porozumění je formováno třemi základními atributy – poloha, 

délka trvání a pohyb. 

2.5.1 Poloha 

Poloha udává, kam člověk v daném okamžiku směřuje svůj zrak. Nejčastěji se bavíme o 

poloze při fixaci. Fixace jsou extrémně krátké s trváním mezi 100 a 600 ms. Polohu fixací 

zpravidla vyjadřujeme vzhledem ke stimulu (např. obrazovka počítače) ve formě 

souřadnic x a y. 

Problém při interpretaci zaznamenaných fixací spočívá v tom, že ačkoliv k fixaci došlo, 

ještě to nutně neznamená, že se na dané místo člověk vědomě podíval nebo ho jeho mozek 

kognitivně zaregistroval. Typickým příkladem může být vyplňování formulářů, při 

kterém je třeba zamyslet se nad odpověďmi. V podobných situacích se může stávat, že 

člověk pohledem na okamžik spočine na určitém místě, aniž by mu věnoval pozornost, 

protože zrovna přemýšlí nad něčím jiným. V takových případech jsou potom data 

naměřená oční kamerou zavádějící. Zjednodušeně lze však říct, že čím více zaznamenáme 

fixací v dané oblasti, tím je větší pravděpodobnost, že se zde daný člověk vědomě 

podíval. 

Při interpretaci fixací je potřeba mít na mysli velmi důležitou skutečnost: oční kamera 

nám poskytuje informace o tom, kam se člověk díval, ale nedokáže zodpovědět na otázku 

„proč“. 

2.5.2 Délka trvání 

Délka fixace nám říká, jak dlouho se člověk díval na dané místo (na obrazovce). Pomáhá 

nám porozumět, zda respondent věnuje pozornost specifickému objektu na obrazovce. 

Délku fixací je nicméně velmi obtížné interpretovat. Důvodů, proč respondent „fixoval“ 

dané místo na obrazovce krátce či naopak dlouze, může existovat mnoho. Možná to je 

tím, že je něco zaujalo, nebo jsou tím naopak zmateni. Pro správné pochopení 
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naměřených dat je třeba podívat se na ně v širším kontextu dalších výzkumných metod, 

které jsou zmíněny v následující kapitole. 

2.5.3 Pohyb 

Pohyb očí tak jak jej vnímáme, je tvořen sakádami, které spojují dvojice po sobě jdoucích 

fixací. Analyzováním po sobě jdoucích sakád získáme vzorce, ze kterých můžeme vyčíst, 

jak respondent vnímal určitý vizuální stimul. Díky tomu lze pochopit vizuální hierarchii 

dané scény. Například můžeme zjistit, že na webové stránce si respondent nejprve všiml 

výrazného reklamního banneru uprostřed stránky, poté horní navigační menu lišty, 

následně vyhledávacího pole apod. Výzkum oční kamerou je velmi dobrým nástrojem 

pro odhalování efektivity tzv. gestalt principů. Ty zjednodušeně řečeno říkají, že člověk 

při pohledu na určitý obraz nebo scénu nevnímá jednotlivé prvky, které poté skládá 

dohromady, ale že vnímá danou scénu jako celek automaticky bez jakéhokoliv vědomého 

úsilí.  

2.6 Kombinace s dalšími výzkumnými metodami 

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, oční kamera nám sice umožňuje velmi přesně 

a podrobně zaznamenávat a zkoumat chování lidí, neříká nám ale nic o kognitivních 

procesech, které se mezitím odehrávají v jejich mozku – laicky řečeno nevíme, „co se jim 

honí v hlavě“. Právě kvůli chybějícímu kontextu je tak v mnoha případech získaná data 

velmi obtížné správně interpretovat. Z toho důvodu je ve výzkumech oční kamera často 

doplňována dalšími nástroji či metodami pro získání doplňkových dat. Ty slouží jednak 

pro validaci dat nasbíraných oční kamerou a zároveň pomáhají při jejich interpretaci. 

Nejčastěji se využívají data verbální (moderované rozhovory – buď simultánně se 

záznamem oční kamerou, nebo post), následné dotazníky a Likertovy škály, nebo měření 

elektrické aktivity mozku (EEG) (Nyström, 2011). 

2.7 Analýza a vizualizace dat 

Před samotnou interpretací naměřených dat je nutné získaná surová data nejprve 

vhodným způsobem zpracovat. Pro analýzu dat z oční kamery je zapotřebí speciálního 

softwaru, který s nimi dokáže pracovat. Takový software zpravidla nabízí řadu 

analytických metod a nejčastěji se pořizuje společně s oční kamerou, jeho cena však často 
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bývá poměrně vysoká. Jedná se však o nezbytnou součást vybavení pro eye-trackingový 

výzkum, bez vhodného zpracování dat z nich totiž nelze vyčíst prakticky nic. 

Tato kapitola shrnuje nejrozšířenější analytické metody a metriky podle Farnswortha 

(2019). Čtenáře seznámí s možnostmi zpracování a vizualizace dat, uvede, na jaké otázky 

mohou jednotlivé metody poskytnout odpovědi, a kdy je vhodné kterou z nich použít. 

2.7.1 Fixace a body pohledu 

Základní a jednou z nejběžněji využívaných metod zpracování dat z oční kamery je 

vizualizace fixací a bodů pohledu. Lze z nich vyčíst, kam se respondent díval v daný 

okamžik v čase. Velmi zjednodušeně si je lze představit jako počítačový kurzor, který 

v každou chvíli ukazuje bod, kam zrovna dotyčný směřuje svůj pohled. Například oční 

kamera se snímkovací frekvencí 100 Hz zaznamená takových bodů 100 za sekundu. 

Pokud je série bodů navzájem blízká v čase a/nebo prostoru, slučují se tyto body v 

takzvanou fixaci. Ta vyjadřuje dobu, po kterou jsou oči upnuty k určitému objektu na 

scéně. Fixace bývají standardně vizualizovány ve formě kruhů, jejichž velikost odpovídá 

délce fixace – čím delší fixace, tím větší kruh. Fixace jsou obecně vynikajícím měřítkem 

vizuální pozornosti. 

 
 

Obrázek 6: Fixace a body pohledu, upraveno autorem (Médiář). 
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2.7.2 Teplotní mapy 

Teplotní mapy (tzv. heatmapy) ukazují obecnou distribuci bodů pohledu v rámci stimulu. 

Obvykle mívají formu barevného gradientu, který překrývá prezentovaný stimul. Jak moc 

se respondent díval na konkrétní části stimulu je potom vyjádřeno pomocí barevné škály, 

sestupně od červené, která označuje místa, kam se respondent díval nejvíce, přes žlutou 

a zelenou, až po oblasti bez barvy, kam respondent nesměřoval svůj zrak vůbec. 

Tato metoda je vhodná, pokud potřebujete zjistit, které prvky přitahují velkou vizuální 

pozornost a kterých si lidé naopak příliš nevšímají. Výstupy lze navíc porovnávat mezi 

jednotlivými respondenty i skupinami účastníků, díky čemuž můžeme porozumět 

rozdílnému vnímání stejného stimulu napříč cílovými skupinami. 

 
 

Obrázek 7: Teplotní mapa, upraveno autorem (Médiář). 

 

2.7.3 Pozornostní mapy 

Pozornostní mapy (tzv. focus mapy) jsou v podstatě inverzní variantou teplotní mapy. 

Stimul je zatmavený a viditelná jsou pouze místa, která obdržela nejvíce pozornosti, 

respektive zaznamenala největší intenzitu fixací. 



24 

 
 

Obrázek 8: Pozornostní mapa, upraveno autorem (Médiář). 

 

2.7.4 Oblasti zájmu 

Oblasti zájmu, tzv. AOIs (Areas of Interest) umožňují nadefinovat si konkrétní oblasti 

zobrazovaného stimulu a poté si vyextrahovat metriky specificky pro ně. Pro obrázek 

osoby si lze například nadefinovat jako jednu oblast zájmu její obličej a jako druhou její 

tělo. Následně je možné si zobrazit metriky pro každou oblast samostatně, například kolik 

času od zobrazení stimulu uplynulo, než se respondenti podívali do konkrétní oblasti, 

kolik času v ní strávili, kolik zde provedli fixací, nebo kolik lidí na dané místo upřelo 

zrak, odvrátilo ho a potom se na něj opětovně podívalo. 

 
 

Obrázek 9: Definované oblasti zájmu, upraveno autorem (Médiář). 
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Oblasti zájmu tedy nejsou samy o sobě metrikou, ale užitečným nástrojem, pomocí 

kterého si lze nadefinovat oblast, jejíž metriky vás zajímají. 

 

2.7.5 Čas do první fixace 

Čas do první fixace neboli TTFF (time to first fixation) je metrikou, která se používá 

v kombinaci s nadefinovanou oblastí zájmu a vyjadřuje dobu, která uplynula od 

okamžiku zobrazení stimulu po první pohled respondenta na danou oblast zájmu. Na tuto 

metriku je možné pohlížet buď individuálním pohledem každého respondenta, nebo jako 

celkový průměr všech měření. 

Tato metrika dokáže poskytnou informace o tom, které vizuální aspekty scény 

respondenti upřednostňují. Příkladem může výrazné animované logo v záhlaví stránky, 

které na sebe strhává pozornost od obsahu stránky. Může být také odpovědí na otázku, 

které prvky návštěvníky webu zaujmou jako první po načtení úvodní stránky. 

2.7.6 Strávený čas 

Metrika s anglickým názvem „time spent“ nebo také „dwell time“ vyjadřuje celkový čas, 

který respondenti strávili pohledem do konkrétní nadefinované oblasti zájmu. Vysoká 

hodnota může poukazovat na to, že daná oblast budila v respondentech zájem, naopak 

krátký strávený čas pravděpodobně znamená, že jiné části stimulu byly pro respondenty 

zajímavější. Samotná metrika může být ale občas zavádějící a její interpretace zrádná. 

Vysoká hodnota času stráveného v určité oblasti nemusí vždy nutně znamenat zájem 

v pozitivním slova smyslu, ale třeba naopak zmatení nebo frustraci. Proto je při 

vyhodnocování této metriky vhodné využívat další zdroje dat, jako například rozhovory, 

EEG, nebo videozáznam obličeje respondenta, který může pomoci odhalit, jaké emoce 

v danou chvíli prožíval. 

2.7.7 Poměr navštívení 

Poměr navštívení, tzv. „ratio“ poskytuje informaci o tom, kolik respondentů z celkového 

počtu se podívalo na konkrétní oblast zájmu. Po nadefinování těchto oblastí lze zjistit, 

které části stimulu (obrázek, reklama apod.) přitahují největší a které naopak nejmenší 

pozornost. Užitečná je tato metrika v marketingovém výzkumu, kde je díky ní možné 
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testovat efektivitu reklamních materiálů a optimalizovat je tak, aby pozornost člověka 

přitahovaly specifické oblasti, například logo, cena, nebo popis produktu. 

2.7.8 Sekvence fixací 

Sekvence fixací má podobu videozáznamu a slouží k vizualizaci toho, kdy a kam se 

respondent díval. Na základě toho si můžeme vytvořit obrázek, jak probíhá prioritizace a 

vnímání vizuální scény. Sekvence fixací zpravidla začíná uprostřed stimulu (obrazovky), 

což se nazývá jako tzv. zkreslení centrální fixace, ale následující fixace už reprezentují 

místa, která nejvíce motivují respondenta k tomu, aby se na ně podíval. 

Pořadí, ve kterém jsou jednotlivé části stimulu vnímány, představuje ve výzkumu oční 

kamerou běžně používaný ukazatel, protože zároveň odráží jak zájem člověka, tak i 

výraznost jednotlivých prvků v rámci prezentovaného prostředí (prvky mohou vynikat 

například jasem, odstínem nebo sytostí). 

2.7.9 Opakované návštěvy 

Počet opakovaných návštěv (revisits) poskytuje informace o tom, kolikrát se respondent 

vrátil pohledem na konkrétní místo definované pomocí oblasti zájmu. To nám umožňuje 

zkoumat, které oblasti respondenty opakovaně přitahovaly, a kam se naopak podívali 

pouze jednou a pokračovali dále. Jak už bylo popsáno výše, respondenta může přitáhnout 

určitá oblast stimulu proto, že v něm vyvolává zájem nebo příjemné pocity, ale také proto, 

že je pro něj matoucí, nebo dokonce frustrující. Samotná oční kamera nám tak sice 

neřekne, jak se respondent v danou chvíli cítil, nebo o čem přemýšlel, ale umí poskytnou 

cenné informace o tom, co by se mělo hlouběji prozkoumat. 

2.7.10  Délka první fixace 

Když očima prozkoumáváme vizuální scénu (stimul), nejprve ji skenujeme pomocí sakád 

a následně se náš zrak usadí, respektive „zafixuje“ na určitém objektu. Jak dlouho tato 

fixace trvala popisuje metrika „délka trvání první fixace“ (first fixation duration). 

V kombinaci s výše zmíněnou metrikou „čas do první fixace“ (TTFF) slouží jako 

indikátor toho, jak moc daný aspekt scény přitahoval pozornost. Pokud měl respondent 

krátký čas do první fixace a dlouhé trvání první fixace, velmi pravděpodobně pro něj byla 

daná oblast velice přitažlivá. Tato metrika může být velmi užitečná také v kombinaci 
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s oblastí zájmu, kdy jsme schopni porovnat hodnoty napříč různými nadefinovanými 

oblastmi. Na základě toho lze zkoumat například první dojem, tedy jak dokážou 

jednotlivé oblasti respondenta zaujmout a „zachytit“. 

2.7.11  Průměrná délka fixace 

Průměrná délka fixace (average fixation duration) vyjadřuje, jak dlouho v průměru jedna 

fixace trvala, a lze ji určit pro jednotlivce, nebo pro skupiny respondentů. Síla této metriky 

spočívá opět v kombinaci s nadefinovanými oblastmi zájmu, které je možné mezi sebou 

porovnávat a zjistit tak například to, na které části stimulu se respondenti nejvíc 

zaměřovali.  
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3 Eye-tracking v marketingovém výzkumu 

3.1 Marketingový výzkum 

Marketing jako takový je založen na vzájemně výhodné výměně hodnot mezi příjemcem 

a někým, kdo nabízí nějaký produkt či službu. Podle Huntové (2017) hledá příjemce 

produkt, který co nejlépe uspokojí jeho potřeby, a je připraven za něj poskytnout 

protihodnotu, nejčastěji ve formě peněz. Podmínkou dlouhodobé úspěšnosti výrobce či 

poskytovatele služeb nebo produktů je dobrý vhled do potřeb spotřebitelů, orientace na 

trhu, na kterém podnikají, a schopnost pružně reagovat na změny ve spotřebitelských 

preferencích a podmínkách v příslušné kategorii. 

Jedním ze způsobů, jak výše zmíněné informace získat, je prostřednictvím tzv. 

marketingového výzkumu. American Marketing Association (2017) formálně definuje 

marketingový výzkum jako „funkci, která propojuje spotřebitele, zákazníka a veřejnost 

s marketérem prostřednictvím informací, které jsou používány k identifikování a 

definování marketingových příležitostí a problémů, ke generování, zlepšování a 

vyhodnocování marketingových aktivit, k monitorování výkonnosti marketingu a 

k lepšímu porozumění marketingu jako procesu. Marketingový výzkum specifikuje 

informace potřebné k řešení těchto problémů, navrhuje metody sběru informací, řídí a 

implementuje samotný proces sběru dat, analyzuje výsledky a komunikuje zjištění a jejich 

implikace“. 

Naopak McDaniel (2019) definuje marketingový výzkum poněkud jednodušeji, jako 

„plánování, sběr a analýzu dat, které jsou relevantní pro marketingové rozhodování a 

komunikaci výstupů této analýzy směrem k managementu“. Marketingový výzkum podle 

něj hraje v marketingu dvě klíčové role. Jednak poskytuje managementu data o efektivitě 

současného marketingového mixu a odhaluje oblasti, ve kterých je třeba provést nezbytné 

změny. Současně je hlavním nástrojem pro objevování nových lukrativních příležitostí 

na trhu. 

3.2 Vizuální vnímání v marketingu a role oční kamery 

Aby marketéři v tržním prostředí uspěli, potřebují porozumět principům fungování 

vizuálního vnímání. To, jak spotřebitelé vnímají produkty, prodejní místa, propagační 

materiály a další souvisejících podněty, je totiž důležitou součástí interakcí, které na trhu 
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probíhají a ovlivňují nákupní rozhodování (Krishna, 2012). Tato potřeba nabírá na síle s 

rostoucím využíváním obrazových a vizuálních prostředků v online marketingu (Kane, 

2016) v kombinaci se zvyšujícím se zájmem spotřebitelů o vizuální a audiovizuální obsah 

na úkor čistě textových či verbálních formátů, což demonstruje popularita sociálních sítí 

a online platforem jako Instagram, YouTube, TikTok nebo Pinterest (DelVecchio, 2019). 

Pro účely zkoumání této problematiky dokonce vznikl podobor marketingu, který se 

nazývá vizuální marketing. Ten se zaměřuje na vizuální vnímání, vztahy mezi objekty a 

jejich vkládání do souvislostí. 

Pochopení výše zmíněných základních, často podvědomých principů, marketérům 

umožnuje vytvářet efektivní marketingové vizuální podněty a získat tak klíčovou výhodu 

nad konkurencí. Ruku v ruce s tlakem na porozumění chování spotřebitelů začínají 

marketéři stále častěji využívat nové metody a techniky, které jim tyto informace dokážou 

poskytnout. 

Jednou z nich je právě sledování pohybu očí pomocí oční kamery. Ta se v reklamě 

využívá pro zjištění intenzity pozornosti spotřebitele v určitém médiu. V marketingovém 

výzkumu slouží k zjišťování nevědomých očních reakcí spotřebitelů na rozličné podněty. 

Často bývá výzkum oční kamerou doplňován kvalitativními rozhovory nebo 

dotazováním. 

3.3 Eye-tracking v kontextu kvalitativního a kvantitativního vý-

zkumu 

Marketingový výzkum a jeho metody se dělí na kvantitativní a kvalitativní, podle typu 

dat, s nimiž se pracuje. Tahal (2017) toto členění charakterizuje následovně: 

Kvalitativní výzkum se zaměřuje na hledání motivů, příčin a postojů. Typicky se snaží 

odpovědět na otázku „proč“. Pracuje s jednotlivci nebo menšími skupinami respondentů. 

Cílem kvalitativního výzkumu je rozkrýt asociace, které v cílové skupině dané téma či 

objekt vyvolává, zjistit důvody, které vedou cílovou skupinu k nákupu nebo pozitivnímu 

vztahu k předmětu výzkumu, nebo ji od něho naopak odrazují. Mezi typické metody 

kvalitativního výzkumu patří hloubkové rozhovory, skupinové diskuse nebo etnografický 

výzkum. 
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Kvantitativní výzkum naopak odpovídá na otázku „kolik“. Zjišťuje se, kolik jednotek 

(jednotlivců, domácností apod.) má určitý názor, nebo se chová určitým způsobem. 

Kvalitativní data lze, na rozdíl od těch kvalitativních, statisticky zpracovávat a 

vyhodnocovat. Zároveň není vždy nutné sbírat nová data, často lze také využít data 

z existujících firemních databází či systémů, která ve firmě při jejím chodu vznikají (tzv. 

sekundární výzkum). Výstupem kvalitativního výzkumu jsou obvykle tabulky a grafy 

založené na statistické analýze dat. Příkladem nejčastějších metod kvantitativního 

výzkumu řadíme dotazování, experimenty, systematické pozorování a sekundární 

výzkum. 

Logicky se nabízí otázka, kam zařadit eye-tracking. Odpovědět na ni však není úplně 

jednoduché. Přestože svým charakterem sběru „tvrdých dat“ se řadí spíše mezi 

kvantitativní výzkumné metody, nachází uplatnění také v kvalitativním výzkumu, a to 

zejména jako doplňkový zdroj dat například ve výzkumu chování nebo testování 

použitelnosti (Breeze, 2013). Osobně se proto ztotožňuji spíše s vnímáním sledování 

pohybu očí jako výzkumné techniky, kterou lze využívat jak v rámci kvantitativního, tak 

i v kvalitativním výzkumu, nikoliv jako výzkumné metody (Eyeware, 2019). 

3.4 Uživatelské testování použitelnosti 

Při návrhu a vývoji digitálních produktů, jako jsou webové stránky, aplikace či systémy, 

je nezbytné zajistit nejen že bude produkt užitečný, ale že se bude uživatelům také dobře 

používat. Použitelnost je o lidském chování. Staví na premise, že lidé jsou od přírody líní, 

mají tendenci nechávat se unést emocemi, neradi dělají věci, které je stojí velké úsilí a 

obecně upřednostňují řešení, která jsou jednoduchá, oproti těm složitým. 

Stačí si představit dveře, které mají kliku otočenou opačně, než je standardem. Takové 

dveře nepopiratelně plní svoji užitnou funkci – oddělují vnitřek a venek, zároveň 

zabraňují úniku tepla. Přesto se zřejmě většina lidí shodne, že používání takových dveří 

bude provázet značná míra frustrace. V kontextu digitálních produktů potom použitelnost 

v zásadě znamená to, že je produkt intuitivní po stránce struktury, orientace a ovládání. 

V určitých případech se dá dokonce hovořit o tom, že jeho používání přináší pozitivní 

emoce. 
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Uživatelské testování použitelnosti je jednou z metod, která umožňuje najít a opravit 

chyby v použitelnosti. Steve Krug (2014) přirovnává uživatelské testování k návštěvě 

vašeho města skupinou turistů. Když budete turisty provádět po městě, všimnete si i věcí, 

které běžně přehlížíte. Prostě proto, že návštěvníci vás přimějí dívat se na vaše město či 

digitální produkt jiným úhlem pohledu. Ukážou vám také, že to, co vám připadá zcela 

zřejmé, může být pro jiné neřešitelný rébus. 

 

Obrázek 10: Uživatelské testování použitelnosti (Keep It Usable, 2021). 

 

Principem testování použitelnosti je pozorování uživatelů, kteří prochází webem, aplikací 

či systémem, zatímco plní zadané úkoly, které vychází z předem nadefinovaných 

uživatelských scénářů. Pro moderátora testování je zcela zásadní vědět, čemu uživatel 

v danou chvíli věnuje pozornost, a co se mu při tom odehrává v hlavě. Právě první 

zmíněné výrazně usnadňuje použití oční kamery. Ta není nezbytná, avšak bez ní je 

uživatel odkázán dívat se uživateli „přes rameno“. Oční kamera standardně bývá 

připevněna k monitoru, na kterém uživatel plní zadané úkoly a snímá jeho zrak. 

Moderátor má před sebou druhý monitor, na kterém vidí obrazovku uživatele doplněnou 

o výstup z oční kamery. Díky tomu přesně vidí, kam se uživatel zrovna dívá, a na základě 

toho se může dotazovat na jeho myšlenkové pochody. 
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Získaná data lze následně zpracovávat, nicméně vzhledem ke standardně nízkému počtu 

respondentů (typicky 6-8), není většinou k dispozici dostatek dat, aby s nimi bylo možné 

kvantitativně pracovat, natož z nich například generovat teplotní mapy. Přesto se objevují 

studie s větším vzorkem respondentů, často zkoumající nějaký obecnější fenomén, 

například jak se uživatelé chovají na stránkách s výpisy produktů. 

 

Obrázek 11: Teplotní mapa webové stránky (Baymard). 

 

3.5 Analýza nákupního chování v místě prodeje 

Výzkum nákupního chování a preferencí spotřebitelů v maloobchodě se tradičně z velké 

části omezoval na zpětnou vazbu a diskusi se zákazníky. Je však známo, že takto získané 

informace často zcela neodpovídají skutečnosti. Ne vždy je to tím, že by lidé záměrně 

neříkali pravdu. Některé myšlenkové pochody je zkrátka komplikované popsat slovy, 

aniž by došlo k jejich zkreslení. Velká část těchto procesů se navíc odehrává na 

podvědomé úrovni. V neposlední řadě lidé zkreslují skutečnost záměrně. Typickým 
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příkladem je třeba stud přiznat to, že se člověk při nákupu rozhoduje primárně dle ceny, 

a tak toto v rámci dotazování nepřizná a raději odpoví trochu jinak. 

Inovativní technologie dnes dává maloobchodníkům schopnost vidět a analyzovat 

prostředí a podněty, které vedou k vědomému či nevědomému chování při nakupování. 

Technologie sledování pohybu očí umožňuje maloobchodníkům zjistit, co přitahuje 

pozornost jejich zákazníků. Díky tomu mohou lépe pochopit, jak prostředí jejich obchodu 

ovlivňuje nákupní chování. 

 

Obrázek 12: Participant vybavený speciálními brýlemi s oční kamerou se účastní výzkumu nákupního 

chování v místě prodeje (Tobii Pro). 

 

Výzkum oční kamerou v místě prodeje zpravidla využívá speciálních brýlí. Ty si 

respondent nasadí na hlavu a může se volně pohybovat po prodejně. Brýle v sobě vedle 

samotné oční kamery integrují také další senzory, které usnadňují následnou analýzu dat. 

 

V dnešní době už lze senzory a očními kamerami vybavit také samotné regály. Ty se samy 

spustí, když se k nim respondent přiblíží, dokážou rozlišovat mezi různými nakupujícími, 

a dokonce analyzovat emoční odezvu a úroveň pozornosti člověka na základě výrazů 

obličeje a fyzických podnětů, bez nutnosti, aby si respondent na sebe cokoliv nasazoval 

nebo připevňoval. 
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V posledních letech se na trhu začínají objevovat také VR technologie, které umožňují 

celý výzkum přesunout do virtuálního prostředí, což přináší úsporu nákladů i času. 

Výše zmíněné nástroje umožňují obchodníkům analyzovat a optimalizovat rozvržení 

obchodů, umístění akcí a samotných produktů v regálech. Značky díky nim mohou 

optimalizovat svůj branding a obaly způsobem, který upoutá pozornost širšího okruhu 

nakupujících. 

Díky řadě eye-trackingových studií nákupního chování dnes již máme k dispozici 

poměrně obsáhlé poznatky o nákupním chování. Starr (2018) uvádí několik příkladů: 

• Horní regál je obecně nejvíce přehlížený. Lidé totiž mají tendenci dívat se rovně 

před sebe (do úrovně očí), nebo níže. 

• V delších uličkách přitahují největší pozornost prostřední regály, naopak 

v kratších uličkách jsou to spíše regály umístěné nahoře a dole. 

• Produkty v prvním metru uličky používá většina lidí jako rozcestník, namísto 

hledání cedule s názvem kategorie. Proto se sem doporučuje umístit produkty, 

které přitahují pozornost. 

• Regály pro impulzivní nákupy je nejlepší umístit do blízkosti pokladen, kde 

zákazníci musí čekat ve frontě. Samoobslužné pokladny v tomto ohledu moc 

dobře nefungují, protože zde zákazníci věnují pozornost odbavování vlastního 

nákupu a nemají čas sledovat okolí. 

3.6 Testování efektivity reklamy a její optimalizace 

Snahou marketérů je vytvářet reklamy, které konvertují a efektivně tak využívají 

zaplacený či jinak získaný mediální prostor. I přes existenci některých obecných principů 

a „best practices“ je často velmi obtížené odhadnout, co bude v dané konkrétní situaci 

fungovat. Testování reklamy oční kamerou je jedním ze způsobů, jak ověřit její efektivitu 

ještě před nasazením a na základě toho ji optimalizovat. U již nasazených reklam lze 

naopak touto cestou ověřit, zda skutečně fungují zamýšleným způsobem. Touto cestou 

lze navíc poměrně snadno otestovat efektivitu nejen dobře měřitelné online reklamy, ale 

také tištěné a outdoorové reklamy, jejichž výkonnost se naopak měří velmi obtížně, 

zejména jsou-li součástí komplexního mediálního mixu. 
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Velmi často se stává, že důležité brandingové prvky, jako logo, slogan nebo dokonce 

samotný propagovaný produkt, jsou vizuálně zastíněny jinými prvky. Taková reklama 

potom klidně může upoutat pozornost, ale nedokáže efektivně předat klíčové sdělení a 

v konečném důsledku nevede k požadovanému cíli, tedy ke konverzi. 

 

Obrázek 13: Teplotní mapa ukazuje, že v této reklamě Dolce & Gabbana směřuje většina vizuální 

pozornosti na Scarlett Johansson, ale na parfém se skoro nikdo nedívá (Business Insider, 2014). 

 

Testování oční kamerou dokáže odpovědět na otázky jako například zda dokáže reklama 

udržet pozornost, zda lidé čtou její texty, nebo zda si všímají logotypů, které obsahuje. 

Dokonce lze testovat několik variant téže reklamy, lišící se třeba textací nebo vizuálním 

zpracováním. A na základě toho zjistit, která z varian funguje nejlépe a dává smysl ji 

nasadit do produkce. 

Testování reklamy oční kamerou se neomezuje pouze na online prostor.  Naopak tento 

nástroj lze využít i u prvků venkovní reklamy, například billboardů či citilightů. Pravdou 

však je, že vzhledem k nákladnosti a komplikovaným podmínkám terénního výzkumu 

probíhá drtivá většina výzkumů v prostředí laboratoře, kdy jsou reklamy zobrazovány na 

obrazovce počítače. To přináší kromě lepší kontroly nad nežádoucími vnějšími vlivy a 

jednodušší analýzou dat také možnost v rámci jednoho výzkumu testovat větší množství 

reklam, což snižuje časovou i finanční náročnost pro objednatele výzkumu. 
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3.7 Testování efektivity reklamních letáků 

Přestože by se mohlo zdát, že reklamním letákům už dávno odzvonilo, nedávný britský 

průzkum odhaluje, že opak je pravdou. Výsledky průzkumu, který provedl JICMAIL, 

uveřejněné v JICMAIL Annual Report 2018, ukazují, že neadresované reklamní letáky 

pravidelně čte 23 % spotřebitelů a adresované 32 %. U slevových kupónů je číslo dokonce 

ještě o něco vyšší. Zároveň uvádí, že 48 % spotřebitelů skutečně navštívilo propagovaný 

obchod, požádalo o upřesňující informace nebo si zakoupilo propagovaný produkt poté, 

co reklamní leták obdrželi (JICMAIL, 2018). 

Čísla z průzkumu ukazují, že reklamní letáky jsou stále poměrně silným marketingovým 

kanálem, kterým má smysl se zabývat. Z hlediska efektivity musí reklamní leták vedle 

primární schopnosti zaujmout a nalákat spotřebitele k tomu, aby jej začal číst, stejně jako 

ostatní reklamní materiály, splňovat také další klíčové aspekty. Pro marketéry je důležité 

položit si následující otázky. Všímají si čtenáři produktů, které mají vysokou marži? Je 

pro ně leták srozumitelný, dobře strukturovaný a zapamatovatelný? Dokáže předat 

požadované sdělení a následně také ovlivnit nákupní chování? 

 

Obrázek 14: Škoda Auto v Dánsku využila výzkum oční kamerou, aby zjistila, jak její zákazníci čtou její 

magazín, a na základě toho jej optimalizovala (Kailow). 
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Je zřejmé, že mnoho z výše zmíněných otázek úzce souvisí s vizuálním vnímáním a 

výzkum oční kamerou na ně dokáže odpovědět. Testování reklamního letáku odhalí 

například to, které prvky přitahují největší pozornost, kolik produktů na stránce čtenář 

průměrně vidí, kolik času spotřebitel stráví prohlížením a podobně. Na základě těchto 

zjištění lze následně leták optimalizovat tak, aby byl co nejefektivnější. 
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4 Praktická část 

Praktická část této práce si klade za cíl přiblížit čtenářům použití eye-trackingu v praxi. 

Na konkrétním příkladu ukazuje, jak takový výzkum může probíhat, od plánování 

designu experimentu a nábor respondentů, přes jeho realizaci, až po vyhodnocení a 

interpretaci dat. Po získání teoretického základu z první části je v této poslední kapitole 

ukázáno, co všechno výzkum oční kamerou zahrnuje. Porozumění celému procesu 

pomůže jak zájemců o oblast eye-trackingu, kteří připravují svůj první výzkum, nebo 

zatím jen sbírají informace, tak i lidem v řídících marketingových pozicích, kteří zvažují 

využití oční kamery v marketingovém výzkumu svých firem či institucí, ať už in-house, 

nebo formou spolupráce se specializovanou externí agenturou. 

4.1 Zkoumání vlivu směru pohledu modela na vizuální vnímání a 

efektivitu reklamy 

Zkoumání obecně platných principů je velice důležité, přináší totiž znalosti, které jsou 

široce aplikovatelné. V kontextu reklamní tvorby to znamená pevné základy, díky kterým 

marketéři dokážou vytvářet efektivnější reklamy, a hlavně zefektivnit celý proces jejich 

tvorby. Ten by totiž měl být podložen hlubokou znalostí dané problematiky, ne se 

spoléhat na metodu „pokus omyl“. Přestože určitě platí, že každá reklama je do jisté míry 

unikátní a co funguje někde, jinde fungovat nemusí, existují určitá obecná pravidla, 

kterých je dobré se držet. V současné době již bylo mnohé probádáno a do jisté míry 

dokážeme říct, co v reklamě funguje a co nikoliv. Od zpracování reklamy po vizuální 

stránce, což zahrnuje práci s fotkami, ilustracemi, barvami a kontrastem, přes 

otázku rozložení jednotlivých prvků (tzv. layout), až například po psaní textů, které 

zaujmou, předají požadované sdělení a v konečném důsledku vedou k požadované akci. 

Některé fenomény však stále zůstávají relativně neprozkoumané a čekají na to, až někdo 

další přidá střípek do jejich mozaiky a pomůže nám je lépe pochopit.  

Jedním z fenoménů, které bývají často diskutovány, je efekt umístění modela či modelky 

do reklamy. Hlavní otázky se točí kolem toho, zda to má pozitivní či negativní vliv na její 

efektivitu. Podle Charváta (2016) jsou nejvýznamnějšími kritérii efektivní reklamy na 

jedné straně silný branding a jasné a přesvědčivé sdělení, a na straně druhé originalita a 

líbivost reklamy. Pokud má být reklama efektivní, musí do určité míry splňovat obě 

hlediska. Aby dokázala v dnešním vysoce konkurenčním prostředí zaujmout a oslovit 
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cílovou skupinu, musí být originální a líbivá. Zdůrazňuje, že pokud reklama nepropaguje 

značku ale produkt, pak musí být s daným produktem provázána, a to výrazným 

zapamatovatelným způsobem. Zároveň je podle něj klíčové, aby reklama dokázala předat 

požadované marketingové sdělení, a to srozumitelně a přesvědčivě. 

Trochu jinak na efektivitu pohlíží model postupného působení propagace AIDA, jehož 

autorem je E. St. Elmo Lewis (1985). Ten hovoří o čtyřech fázích, kterými musí efektivní 

reklama spotřebitele provést: Attention (pozornost), Interest (zájem), Desire (přání), 

Action (akce). Jinými slovy, nejprve je potřeba upoutat pozornost, následně ve 

spotřebiteli probudit chuť zjistit o daném produktu či službě více informací, vyvolat 

v něm touhu, a nakonec ho dovést k akci. 

Výše popsané by se dalo shrnout do tří aspektů, které podmiňují efektivitu reklamy: 

1. schopnost zaujmout a získat pozornost 

2. schopnost předat požadované sdělení 

3. schopnost ovlivnit chování zákazníka 

Tyto aspekty lze vnímat také jako fáze, které po sobě následují. Pokud není předchozí 

fáze splněna, nemůže být splněna ani ta následující. 

V první fázi musí reklama zaujmout příjemce a přimět ho, aby jí vůbec věnoval 

pozornost. Pokud se jí to podaří, přichází na řadu předání hlavního sdělení. Když bychom 

definovali, co znamená hlavní sdělení, tak ve většině případů se jedná o odpovědi na 

otázky „Jakou značku reklama propaguje?“ a „Jaký produkt reklama propaguje?“. Pokud 

je toto splněno, navazuje otázka „Proč by mě to mělo zajímat?“. Aby to nebylo tak snadné, 

na zodpovězení těchto otázek má reklama většinou pouhých pár sekund. Konkrétní doba 

se liší v závislosti na typu média. U billboardové reklamy se například uvádí, že 

kolemjdoucí a kolemjedoucí musí být schopni sdělení zachytit během 2-3 sekund 

(Hatoňová, 2016). 

Třetí fází je ovlivnění chování příjemce. To je velmi komplexní téma, které kromě kvality 

samotného zpracování reklamy a úspěšnosti předaného sdělení závisí na mnoha dalších 

věcech jako je emoční rezonance sdělení s příjemcem, argument řešící nějakou konkrétní 

potřebu či problém, nebo třeba momentální rozpoložení příjemce. 
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Nejrůznější studie ukazují, že pokud reklamní vizuál obsahuje člověka, má větší tendenci 

přitáhnout naši pozornost (Langton, 2008; Hershler, 2005). Jinými slovy, přítomnost 

modela či modelky posiluje první z aspektů efektivity reklamy. 

Jiné studie, například To a Patrick (2021) však poukazují na to, že efekt přítomnosti 

modela či modelky na efektivitu reklamy nemusí být pouze pozitivní. Tvrdí, že model či 

modelka ovlivňují schopnost reklamy předat požadované sdělení. Přítomný model či 

modelka, tedy zejména jejich obličej, se podle nich stává přirozeným dominantním 

prvkem, který má tendenci strhávat na sebe pozornost. Zásadní roli podle nich hraje směr, 

kterým se model dívá. Pokud směřuje svůj zrak na příjemce, tedy ven z reklamy, má 

tendenci „krást“ vizuální pozornost obsahovým prvkům reklamy – logu, produktu a 

sdělení. Naopak v případě, kdy se model dívá směrem na logo, produkt či sdělení, má 

tendenci vizuální pozornost věnovanou těmto prvkům podpořit. Míra vizuální pozornosti 

věnovaná konkrétním prvkům reklamy přímo souvisí se schopností reklamy předat 

klíčové informace. 

Následující experiment má za cíl výše zmíněnou hypotézu ověřit. 

4.2 Design experimentu 

Na začátku celého experimentu byly stanoveny výzkumné hypotézy a metriky, na jejichž 

základě budou hypotézy ověřovány: 

Hypotéza č. 1 Pokud se model v reklamě dívá směrem na příjemce, lidé mu 

věnují více vizuální pozornosti, než pokud se dívá směrem na 

obsah reklamy (produkt, sdělení či logo). 

Nezávislá proměnná směr pohledu modela v reklamním vizuálu 

Sledovaná 

proměnná 

medián poměru délky fixací (Dwell Time %) na oblast modela 

vůči celkovému času zobrazení vizuálu v rámci dané varianty 

reklamy napříč všemi participanty 

 



41 

Hypotéza č. 2 Pokud se model v reklamě dívá směrem na obsah reklamy 

(produkt, sdělení či logo), lidé těmto prvkům věnují více 

vizuální pozornosti, než pokud se model dívá směrem na 

příjemce. 

Nezávislá 

proměnná 

směr pohledu modela v reklamním vizuálu 

Sledovaná 

proměnná 

medián poměru délky fixací (Dwell Time %) na oblasti 

produktu, sdělení a loga vůči celkovému času zobrazení 

vizuálu v rámci dané varianty reklamy napříč všemi 

participanty 

 

Hypotéza č. 3 Pokud se model v reklamě dívá směrem na obsah reklamy 

(produkt, sdělení či logo), reklama má vyšší úspěšnost vybavení 

značky a produktu, než pokud se model dívá směrem na 

příjemce. 

Nezávislá proměnná směr pohledu modela v reklamním vizuálu 

Sledovaná 

proměnná 

úspěšnost vybavení značky [%], úspěšnost vybavení produktu 

[%] 

 

Na základě stanovených hypotéz bylo vybráno 10 skutečných reklamních vizuálů a ty 

byly následně připraveny do dvou variant navzájem se lišících pouze směrem pohledu 

modela na reklamním vizuálu: 

• Varianta A: Model se dívá směrem na příjemce 

• Varianta B: Model se dívá na obsah reklamy (produkt, sdělení či logo) 

 

Hlavním cílem bylo zachování maximální přirozenosti vizuálu, aby nedošlo 

k nežádoucímu zkreslení experimentu. Některé ze zvolených reklamních vizuálů se 
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napříč variantami lišily pouhým natočením očí modela, u jiných byl směr pohledu 

zdůrazněn otočením celé hlavy. 

 

 

Obrázek 15: U tohoto vizuálu je odlišný směr pohledu docílen pouhým natočením očí modela, upraveno 

autorem (Médiář). 

 

 

 

Obrázek 16: U tohoto vizuálu je odlišný směr pohledu docílen natočením celé hlavy modela (UX 

Collective). 

 

Následně byla stanovena metodika experimentu: 

1. Na úvod je prostřednictvím krátkého rozhovoru ověřeno, že participant splňuje 

stanovené podmínky pro účast v experimentu, které jsou popsány v následující 

podkapitole. 
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2. Moderátor spustí experiment v experimentálním SW. 

3. Participant prostřednictvím experimentálního SW obdrží instrukce 

k experimentu, které mu říkají, že mu budou zobrazovány reklamy a jeho úkolem 

bude je ohodnotit podle toho, jak se mu líbí. 

4. Participant je prostřednictvím experimentálního SW požádán o vyplnění 

dotazníku zjišťující pohlaví a věk. 

5. Po odeslání dotazníku proběhne kalibrace oční kamery. 

6. Participantovi je postupně prezentováno 10 reklamních vizuálů. 

a. U každého z vizuálů je participantovi přirazena jedna ze dvou variant na 

základě toho, do které patří skupiny. 

b. Varianty nejsou na skupiny navázány globálně, ale individuálně pro každý 

vizuál. Pokud tedy například jedna skupina vidí vizuál č. 1 ve variantě A, 

druhá skupina vidí stejný vizuál ve variantě B. Systém je takový, že každá 

skupina vidí přesně 5 vizuálů varianty A a 5 vizuálů varianty B. Jedná se 

o opatření zabraňující zkreslení výsledku opakovaným vystavením stejné 

varianty. 

c. Prezentace vizuálů každému respondentovi probíhá v náhodném pořadí. 

d. Každý z reklamních vizuálů je zobrazen přesně po dobu 5 sekund. Cílem 

je nasimulovat reálné podmínky a znemožnit participantovi reklamu 

záměrně dlouze „studovat“. 

e. Po celou dobu prezentace vizuálů je pomocí oční kamery zaznamenáván 

směr pohledu participanta. Snímkovací frekvence je 30 Hz a sbírají se data 

o poloze obou očí. 

7. Bezprostředně po každém vizuálu následuje otázka „Jak se vám tato reklama 

líbila?“ s odpovědí ve formě sedmistupňové škály. Otázka je vložena pouze za 

účelem maskovat cíl výzkumu a roztříštění prezentace vizuálů na dílčí fragmenty, 

aby se participant tak snadno neunavil. 

8. Po ohodnocení posledního vizuálů se participantovi zobrazí dotazník v Google 

Forms, který zkoumá vybavení značek a produktů, které se objevily v právě 

zhlédnutých reklamách. 

a. Na tento dotazník není participant předem upozorněn, aby nedošlo ke 

zkreslení experimentu tím, že se bude záměrně soustředit na značky a 

produkty v reklamách. 
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b. Dotazník obsahuje 20 otázek rozdělených do 2 částí. První část ověřuje 

vybavení si značek, druhá část vybavení si produktů. Rozdělení na dvě 

části namísto plné randomizace je záměrné. V případě plné randomizace 

by totiž otázka na produkt musela být velmi obecná, aby neprozradila 

značku v případě, že je zobrazena jako první z dvojice. Obecnost dotazu 

však znamená dvě komplikace. Jednak odpovědět na takový dotaz je velmi 

snadné, což je nežádoucí, a zároveň by bylo obtížné otázky vytvořit tak, 

aby měly stejnou obtížnost (váhu) napříč různými reklamními vizuály. 

c. Každá otázka je uvozena standardizovaným dotazem a má formát výběru 

právě 1 ze 4 odpovědí; 3 možnosti tvoří značky/produkty (z nichž je právě 

jedna možnost správná), čtvrtá možnost je „Nevím“. 

d. Otázky na vybavení značky obsahují vždy 3 konkurenční značky ze 

stejného segmentu, a to ve formě grafického logotypu doplněného 

textovým názvem značky. 

e. Otázky na vybavení si produktu obsahují vždy 3 různé produkty dané 

značky (či konkurenční produkty v rámci jednoho segmentu, pokud je 

značkou například prodejce či poskytovatel určitého sortimentu služeb 

nebo výrobků), a vždy ve formě textového názvu produktu doplněného 

fotografií v případech, kde to dává smysl. 
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Obrázek 17: Příklad otázky na vybavení si značky (autor). 

 

 
Obrázek 18: Příklad otázky na vybavení si produktu (autor). 

 



46 

4.3 Cílová skupina a nábor 

Jelikož se experiment zaměřuje na vizuální vnímání reklamy, cílovou skupinou jsou její 

konzumenti neboli příjemci. Těmi jsou prakticky všichni, kteří ve svém životě přicházejí 

do styku s reklamou, tedy každý z nás. Vzhledem k designu experimentu však participanti 

museli splňovat několik základních podmínek, aby mohli být do výzkumu zařazeni: 

1. Kognitivní schopnosti umožňující hodnotit vizuální podněty na základě zadaných 

kritérií a pracovat s pamětí (preselekce stanovením minimální věkové hranice pro 

účast ve výzkumu na 15 let, dále posuzováno na základě krátkého rozhovoru s 

participantem). 

2. Absence větších očních vad, mj. vyžadujících nošení kontaktních čoček či brýlí 

na blízko, které by snižovaly přesnost měření. 

3. Uživatelská znalost ovládání počítače umožňující práci s klávesnicí a myší a 

vyplňování jednoduchých dotazníků. 

 

Počet participantů v jedné skupině byl stanoven na 12 osob, celkem se tedy experimentu 

zúčastnilo 24 participantů ve dvou skupinách. Jedná se kompromis mezi potřebným 

množstvím dat pro kvantitativní analýzu vzhledem k designu experimentu a možnostmi 

bakalářské práce. 

Je důležité zdůraznit, že počet participantů je pro kvalitní kvantitativní analýzu dat a 

jakékoliv zobecňování závěrů příliš malý. Pernice a Nielsen (2009) uvádí, že minimální 

vzorek generující kvalitní a nezkreslená data činí pro kvantitativní analýzu 20 participantů 

na jednu variantu, respektive 39 participantů pro výstup ve formě teplotních map. Tento 

doporučený minimální počet participantů by však sahal daleko nad rámec možností 

praktické části bakalářské práce, jejíž cílem je výhradně ukázat možnosti výzkumu oční 

kamerou a principů zpracování naměřených dat. Nižší přesnost výstupních dat je tedy 

v tomto případě akceptovatelná, na rozdíl od ostrého výzkumu. 

Na druhou stranu, realita komerčních výzkumů oční kamerou je taková, že vzhledem 

k charakteru výzkumu (nelze provádět online, nelze testovat simultánně více 

participantů) se obvykle pracuje s menším vzorkem, standardně s nižšími desítkami 

participantů. Větší výzkumy jsou pak spíše doménou akademických institucí. 
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4.4 Hardware a software 

K experimentu byla použita přenosná sestava tvořena dálkovou oční kamerou SMI REDn 

Scientific pracující se snímkovací frekvencí 30 Hz a notebookem Lenovo T430 

s operačním systémem Windows 8.1 Professional a bezdrátovou optickou myší. 

 

Obrázek 19: Testovací sestava (autor). 

 

O ovládání oční kamery a záznam dat se staral software iViewRED, správu experimentu 

a prezentaci stimulu zajišťoval software SMI Experiment Center. Pro následnou analýzu 

nasbíraných dat byl použit software SMI BeGaze. 

 

Obrázek 20: Prostředí experimentální softwaru SMI Experiment Center (autor). 
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4.5 Analýza a interpretace dat 

Naměřená data z oční kamery bylo nejprve potřeba zpracovat. Pro tento účel byl využit 

software BeGaze. Surová data byla zaznamenána a uložena zvlášť pro každého 

participanta a pro každý stimulus, tedy reklamní vizuál. 

Hrubé srovnání lze provést s využitím některé z vizualizačních metod, například teplotní 

mapy. Ta, zjednodušeně řečeno, ukazuje, jaké části vizuálu přitahují největší pozornost. 

Níže najdete ukázky teplotních map obou variant dvou vybraných reklamních vizuálů. 

Potíž teplotních map je v tom, že pohled, který poskytují, je jednak přibližný, a zároveň 

také zkreslený. Teplotní mapy barevně zvýrazňují délku a polohu fixací. Čím jsou fixace 

delší a navzájem bližší, tím tmavší (výraznější) barvou jsou v teplotní mapě zakresleny. 

Právě založení na vzájemné blízkosti může být v určitých případech zavádějící. Znamená 

to totiž, že teplotní mapa dobře vizualizuje lokální pozornost, ale pokud z ní chceme 

vyčíst, jaká pozornost je věnovaná objektům jako celkům, je to velmi obtížné. Zejména 

je-li objekt velký a rozptyl fixací tím pádem větší. Pro naše potřeby je nutné využít 

datovou analýzu, která bude porovnávat „tvrdá“ data. Jedině tak dokážeme naměřená data 

validně porovnat a ověřit stanované hypotézy. 

 

Obrázek 21: Klenoty Aurum, ukázka vizualizace dat formou teplotní mapy, upraveno autorem (Hokej.cz) 
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Obrázek 22: Livesport, ukázka vizualizace dat formou teplotní mapy, upraveno autorem (Médiář) 

 

Prvním krokem bylo nadefinování oblastí zájmů (tzv. AOI) pro každou variantu všech 

vizuálů. Prostřednictvím nástroje laso v editoru oblastí zájmu, což je prostředí v zásadě 

velmi podobné grafickému editoru, bylo nutné vyznačit hranice všech klíčových prvků, 

jejichž statistiky nás budou zajímat. Pokud bychom tento krok neudělali, datovou analýzu 

by vůbec nebylo možné provést, protože analytický software by uváděl statistiky pouze 

pro stimulus (danou variantu vizuálu) jako celek. Hranice oblastí zájmu musí mírně 

přesahovat okraj označeného prvku, a to z důvodu přesnosti, respektive odchylky při 

měření. Aby bylo později možné pracovat s daty napříč stimuly, je nutné oblasti zájmu 

standardizovat a jednotně pojmenovat. 

 

Obrázek 23: Editor oblastí zájmu (autor) 
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V našem případě jsme si definovali následující oblasti zájmu; Model, Produkt, Sdělení a 

Logo. Při následné analýze dat se automaticky vytvoří ještě oblast White Space, která 

zahrnuje všechen zbylý prostor, jenž dosud není pokrytý žádnou oblastí zájmu. 

Po nadefinování oblastí zájmu byl proveden export dat do souboru pomocí funkce Metrics 

Export. Data byla exportována v takovém formátu, kdy každá kombinace stimulu 

(varianty vizuálu), participanta a oblasti zájmu tvořila jeden záznam (řádek). 

 

Obrázek 24: Soubor s vyexportovanými daty po otevření v tabulkovém editor (autor). 

 

V tabulkovém editoru byl vypočítán medián metriky „Dwell Time [%]“, což je poměr 

času fixace dané oblasti zájmu vůči celkovému času zobrazení stimulu, pro každou 

variantu vizuálu napříč všemi participanty, kteří ho viděli. Použitím mediánu namísto 

průměru, což se může logicky nabízet, jsou data očištěna o extrémy, které by je mohly 

zkreslit. 

 

Obrázek 25: Kontingenční tabulka zobrazující požadované metriky pro každou oblast každé varianty 

vizuálu napříč všemi participanty (autor). 
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Pro případ, že by se někdo z čtenářů pokoušel tento experiment replikovat, nebo 

vyhodnocoval svůj vlastní experiment, je důležité zmínit jednu důležitou skutečnost. Při 

vyhodnocování statistik pro jednotlivá AOI velmi pravděpodobně narazíte na to, že 

součet hodnot metriky „Dwell Time [%]“ v rámci jednoho stimulu nedává dohromady sto 

procent. Namísto toho se součet hodnot pohybuje někde v rozmezí mezi 80 a 100 

procenty. To je naprosto v pořádku. Neznamená to, že by se data někam ztratila a měření 

bylo provedeno chybně. Tato skutečnost má dvě hlavní příčiny, které souvisí s tím, jak je 

tato metrika charakterizována. Metrika „Dwell Time“ je totiž součtem všech fixací dané 

oblasti. Jak už bylo zmíněno v první kapitole, fixace je stav, kdy je oko v klidu. Jednotlivé 

fixace jsou však prokládány očními pohyby (sakádami) a čas jejich trvání se do této 

metriky nezapočítává. Druhou příčinou je, že lidé potřebují mrkat. Průměrný člověk 

mrkne každé 3-4 sekundy, délka jednoho mrknutí přitom trvá přibližně třetinu sekundy. 

V okamžiku, kdy participant mrkne, ztratí oční kamera vztažný bod a tím pádem 

nedokáže spočítat polohu oka. Většina moderních kamer mrknutí pozná a tuto událost 

zaznamená v datech. Poté, co dojde k opětovnému otevření oka, oční kameře chvíli trvá, 

než polohu oka opět zaměří. Tato prodleva bývá označována jako tzv. recovery time a 

například u zařízení použitého v tomto experimentu činí 16 ms. Z výše zmíněného tedy 

vyplývá, že mrknutí mohou „ukrojit“ řádově 5-15 % z celkového času zobrazení stimulu. 

Jelikož bylo pro ověření druhé hypotézy potřeba porovnat poměr fixací oblastí produktu, 

sdělení a loga, vypočtené mediány pro každou z oblastí byly sečteny dohromady. 

Zatímco vypočtené mediány hodnot oblasti zájmu „Model“ lze rovnou porovnat mezi 

oběma variantami vizuálu, mediány oblastí „Produkt“, „Sdělení“ a „Logo“ je předtím 

potřeba sečíst a následně je porovnávat jako celek. 

Porovnání těchto hodnot obsahuje dvojice grafů níže. Lze z nich vyčíst nejen u které 

z variant vizuálu byl poměr fixací na danou oblast vyšší a v kolika procentech případů je 

výsledek v souladu se stanovenou hypotézou, ale také konkrétní hodnoty mediánů a 

interkvartilové rozpětí. 
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Graf 1: Poměr fixací oblasti modela. 

 

 

Graf 2: Poměr fixací oblasti loga, produktu a sdělení. 
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Vyhodnocení dotazníku na vybavení si značek a produktů bylo o něco jednodušší. 

Odpovědi bylo nutné pouze správně přiřadit k příslušné variantě vizuálu a pro každou 

variantu spočítat průměr napříč participanty. Výsledky lze vyčíst z grafů níže. 

 

Graf 3: Úspěšnost vybavení si značky. 

 

 

Graf 4: Úspěšnost vybavení si produktu. 
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Nakonec bylo vyhodnocen dotazník na hodnocen reklamy, který participanti vyplňovali 

bezprostředně po zobrazení každé reklamy. Průměrné hodnocení na sedmistupňové škále 

(-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3), respektive odpověď na otázku „Jak se vám tato reklama líbila?“, 

činilo 0,79 u varianty A a 0,78 u varianty B. 

4.6 Diskuse závěrů a prostor pro další zkoumání 

Celkový poměr fixací oblasti modelu byl u varianty A vyšší v 50 % případů ve srovnání 

s 50 % u varianty B. Hypotézu, že pokud se model dívá směrem na příjemce, věnují mu 

lidé více pozornosti, než pokud se dívá směrem na obsah reklamy, se tedy nepodařilo 

potvrdit. 

Jednou z možných příčin může být malý vzorek participantů na to, aby byly výsledky 

průkazné. Zcela jistě by stálo za to podrobit hypotézu hlubšímu zkoumání na větším počtu 

participantů. To však nebylo v možnostech této bakalářské práce. 

Alternativním vysvětlením může být fakt, že zkoumaný rozdíl byl u většiny variant příliš 

malý. Z dat lze totiž vypozorovat, že pokud je rozdíl výraznější a model má kromě očí 

natočenou také hlavu, efekt se skutečně dostavuje (Obr. 26). 

 

Obrázek 26: Reklama s výrazným efektem v souladu s hypotézou, upraveno autorem (UX Collective). 
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To by mohlo být vysvětlitelné tím, že lidskou pozornost přirozeně přitahují obličeje 

ostatních lidí (Langton, 2008) a pouhé odklonění zraku jiným směrem nemusí mít 

dostatečně silný efekt, aby tento princip přebylo. Vzorek, na kterém byla popisovaná 

korelace pozorována, je však příliš malý na to, aby bylo možné výsledky zobecňovat. 

Jedná se však o zajímavý námět na další navazující výzkum, který by tuto hypotézu 

prověřil. 

Druhá hypotéza tvrdila, že pokud se model v reklamě dívá směrem na obsah reklamy 

(produkt, sdělení či logo), lidé těmto prvkům věnují více vizuální pozornosti, než pokud 

se model dívá směrem na příjemce. U varianty A (modelem směřujícím svůj pohled na 

oblast produktu, sdělení či loga) byl celkový poměr fixací na tyto oblasti vyšší pouze ve 

40 % případů. Naopak v 60 % případů byl poměr vyšší ve prospěch varianty B (model 

dívající se směrem na příjemce). Tato hypotéza tedy byla vyvrácena. 

Také v tomto případě je pravděpodobné, že by výsledek mohl být zkreslený 

nedostatečnou velikostí zkoumaného vzorku, případně nedostatečnou mírou natočení 

modela, aby se předpokládaný efekt dostavil, nebo kombinací obou faktorů. 

Vysoký poměr případů, kdy zvítězila varianta B, může být způsoben také tím, že 

provedené úpravy (ve většině případů vznikla varianta A úpravou varianty B) nebyly 

provedeny dostatečně kvalitně. To mohlo mít za následek dostavení se tzv. salience 

efektu. Podle něj naši pozornost přitahují prvky, které jsou nápadité. Ať už svým 

zpracováním, nebo třeba umístěním (Jarvenpaa, 1990). Výsledky dotazníku hodnotící 

reklamy toto však nepotvrdily, ani jedna z variant nebyla participanty preferovanější než 

druhá. Pokud by tomu tak mělo být, dala by se předpokládat korelace s hodnocením dané 

varianty (nepřirozená reklama obdrží mít špatné hodnocení), ta ale není přítomna, a to ani 

na úrovni jednotlivých reklam. 

Třetí hypotéza zjišťovala vliv směru pohledu modela na úspěšnost následného vybavení 

si značky a produktu. Úspěšnost vybavení si značky byla u participantů, kteří viděli 

variantu A, vyšší pouze ve 30 % případů, kdežto ti, kterým byla ukázána varianta B, si 

dokázali značku lépe vybavit v 50 % případů. Zbylých 20 % případů, tedy 2 reklamy, 

měly míru úspěšnosti u obou variant shodnou. Naopak u vybavení si produktu byla 

varianta A úspěšnější v 60 %, ve zbylých 40 % měla vyšší úspěšnost vybavení produktu 

varianta B. 
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Tuto hypotézu se tedy nepodařilo potvrdit ani vyvrátit. Rozdíl 20 % u vybavení si značky, 

respektive 10 % u vybavení produktu, je s ohledem na celkový počet prezentovaných 

reklam příliš nízký na to, aby se dal označit za vypovídající. Jelikož tato hypotéza 

rozšiřuje tu předchozí, dá se očekávat, že výsledky mohou být podobným způsobem 

zkreslené. 

V případě navazujícího výzkumu by bylo vhodné zvolit pro testování vybavení značky a 

produktu trochu jinou strategii a zvýšit obtížnost. V několika případech se totiž stalo, že 

obě varianty měly úspěšnost vybavení 100 %. To je na jednu stranu dobrý signál, protože 

to značí efektivitu dané reklamy po stránce schopnosti předat sdělení a snadné 

zapamatovatelnosti. V zájmu výzkumu je však nutné nastavit obtížnost tak, aby k těmto 

situacím nedocházelo, protože v takovém případě není možné zjistit, která z variant je 

efektivnější, a to i přesto, že mezi nimi rozdíl v efektivitě skutečně být může. Zvýšení 

obtížnosti může být dosaženo několika způsoby, například lze zvolit jinou strategii 

dotazování, nebo delší časovou prodlevu mezi prezentací reklam a dotazníkem, kdy 

participanti dostanou nějaký úkol zaměřený na krátkodobou paměť. 

Zároveň by možná bylo vhodné využít analýzy dat v rámci jednotlivých participantů, 

nikoliv napříč, pro snížení rizika zkreslení dat rozdílnými vzorci vnímání napříč 

participanty. Toto riziko lze samozřejmě snížit také zvýšením počtu participantů. 

V průběhu výzkumu byl také zaznamenán emoční vztah participantů k prezentovaným 

reklamám, ať už pozitivní či negativní. Tento vztah směřoval konkrétně zejména k 

modelům (Lucie Bílá, Jaromír Jágr), či značkám (Old Spice, Air Bank) a projevoval se 

komentáři ze strany participantů, kterými vyjadřovaly své sympatie či antipatie. Je 

otázkou, zda právě emoční vztah participantů, respektive znalost modela, značky či 

konkrétní reklamy, nemohl výsledky experimentu nějak zkreslit. Rozhodně to nelze 

vyloučit. V navazujícím výzkumu by tak stálo za to zvážit možnost využití fiktivních 

(nebo neznámých zahraničních) reklam, které propagují smyšlené značky a produkty a 

zároveň neobsahují známé tváře v pozici modelů. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce poskytuje podrobný teoretický přehled o sledování pohybu očí a 

jeho využití v marketingovém výzkumu. Sledování pohybu očí je výzkumná technika 

umožňující zjistit, kam se daný člověk a určitý okamžik dívá. Zpravidla je k tomu 

využíváno technické zařízení založené na metodě videozáznamu, často nazývané oční 

kamera. Teoretická část práce seznamuje čtenáře s nezbytnými základy biologie oka a 

očních pohybů, představuje proces měření dráhy zraku, jeho historii a metody. Popisuje 

nejdůležitější parametry oční kamery, využití v nejrůznějších oblastech a její schopnosti 

a limity. Pozornost věnuje také analýze a vizualizaci naměřených dat. Ústředním tématem 

je využití sledování pohybu očí v marketingovém výzkumu. V rámci této práce byl dále 

proveden experiment zkoumající vliv směru pohledu modela vizuální vnímání a 

efektivitu reklamy. Ten čtenáři přiblížil praktickou stránku realizace výzkumu, od 

designu experimentu až po analýzu a interpretaci dat. 

Experiment ověřoval několik hypotéz. První hypotéza zkoumala vliv směru pohledu 

modela v reklamě na míru pozornosti, která je mu věnována. Ta měla být vyšší v případě, 

že se model dívá přímo směrem na příjemce než v situaci, kde model směřuje svůj pohled 

na obsah reklamy (logo, produkt, sdělení). Hypotézu se nepodařilo potvrdit, popisovaný 

efekt byl však pozorován u reklam, kde byla změna směru podpořena natočením hlavy 

modela a rozdíl byl tím pádem výraznější. Naopak se ukázalo, že pokud změna pohledu 

spočívá pouze v natočení očí, nemá na pozornost věnovanou modelovi téměř žádný vliv. 

Druhá hypotéza se zaměřovala na vliv směru pohledu modela na míru pozornosti 

věnovanou obsahu reklamy. Míra pozornosti měla být vyšší v případě, že se model dívá 

směrem na prvky reklamy, a naopak nižší v situaci, kdy směřuje svůj pohled přímo na 

příjemce. Tato hypotéza byla vyvrácena, což ale mohlo být způsobeno nízkým počtem 

participantů. Opět zde však byla pozorována výše zmíněná korelace s mírou natočení 

hlavy modela. 

Třetí hypotéza se snažila prokázat, zda má směr pohledu modela vliv na úspěšnost 

následného vybavení si značky a produktu. Předpoklad byl takový, že pokud se model 

dívá na obsah reklamy, bude mít reklama vyšší úspěšnost vybavení značky i produktu, 

než pokud se model dívá směrem na příjemce. Hypotézu se však nepodařilo potvrdit ani 

vyvrátit. 
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Summary 

This bachelor thesis provides a detailed theoretical overview of eye-tracking and its use 

in marketing research. Eye-tracking is a research technique that allows to find out where 

a person is looking at a particular moment. For this purpose, a technical device based on 

the video recording method, often called an eye camera, is used. The theoretical part of 

the work acquaints the reader with the necessary basics of biology of the eye and eye 

movements, presents the process of measuring the path of vision, its history and methods. 

It describes the most important parameters of the eye camera, its use in various fields and 

its capabilities and limits. It also pays attention to the analysis and visualization of 

measured data. The central theme is the use of eye tracking in marketing research. Within 

this work, an experiment was performed examining the influence of the direction of the 

model's view on the visual perception and effectiveness of advertising. The reader is 

introduced to the practical side of research, from the design of the experiment to the 

analysis and interpretation of data. 

The experiment tested several hypotheses. The first hypothesis examined the influence of 

the direction of the model's view in advertising on the level of attention paid to it. It should 

be higher if the model looks directly at the recipient than in a situation where the model 

directs its view to the content of the advertisement (logo, product, message). The 

hypothesis has not been confirmed, but the described effect was observed in cases, where 

the change of direction was supported by turning the model's head and the difference was 

therefore more pronounced. On the contrary, it turned out that if the change of view 

consists only in turning the eyes, it has almost no effect on the attention paid to the model. 

The second hypothesis focused on the influence of the direction of the model's view on 

the level of attention paid to the content of advertising. The level of attention should have 

been higher if the model looks towards the elements of advertising, and lower on the 

contrary, when it looks directly at the recipient. This hypothesis has been refuted, but this 

could be due to the low number of participants. Again, however, the above-mentioned 

correlation with the degree of rotation of the model's head was observed. 

The third hypothesis sought to demonstrate whether the direction of the model's view 

affects the success of subsequent brand and product equipment. The assumption was that 

if the model looks at the content of the ad, the ad will have a higher success rate of brand 
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and product equipment than if the model looks at the recipient. However, the hypothesis 

has not been confirmed or refuted. 
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