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Autor sa v diplomovej práci venoval štúdiu očných pohybov počas sledovania viacerých objektov. 
Bol  navrhnutý  a  vykonaný  psychologický  experiment,  počas  ktorého  boli  zaznamenané  očné 
pohyby pri sledovaní cieľových objektov v prítomnosti iných, rozptyľujúcich objektov. Následne 
bola vykonaná analýza dát a ich rozbor. V druhej časti sa autor venoval tvorbe modelov schopných 
predpovedať očné pohyby v danom prostredí. Predložil viacero návrhov analytických modelov, ako 
aj modelu na základe neurónovej siete. Výkonnosť modelov bola podrobne diskutovaná.

Diplomovú prácu celkovo hodnotím kladne. Vyzdvihnúť musím hlavne prácu s literatúrou, autor 
ponúka pekne spracované úvody do jednotlivých oblastí (napríklad psychológia pozornosti alebo 
umelé  neurónové  siete)  s  početnými  odkazmi  na  literatúru.  Kladne  hodnotím  aj  aktuálnosť 
problému,  kde  autor  vychádzal  z  aktuálnych  článkov  a  vybral  si  málo  prebádanú  variantu 
sledovania pohybov s viacerými nezodpovedanými otázkami, na ktoré hľadal odpoveď. Autor si dal 
záležať  na  návrhu  a  prevedení  experimentu,  ako  aj  na  dôslednom  vyhodnotení  dát  a  ich 
interpretácii.  V práci  ponúka niekoľko vlastných riešení,  či  už  v  experimentálnej  časti  alebo v 
modelárskej. V druhej časti autor preukázal kvalitnú a premyslenú prácu s vrstevnatou neurónovou 
sieťou, a to hlavne (ale nielen) pri príprave dát.

V poriadku je aj formálna stránka práce. Práca spĺňa požadovaný rozsah a formátovanie. Postrehol 
som len malé množstvo gramatických chýb, avšak vzhľadom na rozsah a jazyk práce prípustné. 
O niečo viac mi prekážali občasné nepresnosti v matematických formalizmoch (napr. str.14-15 pri 
definícii neurónových sietí používa k ako počet vrstiev a aj ako počet skrytých vrstiev;  str. 22 pri 
definícii NSS veľmi nejasne zavedený vektor  xk – pravdepodobne matica, alebo indexovaná  cez 
vzorky?, a nedefinované ako presne vyzerá „trial” - celkovo vysvetlenie NSS som radšej pozrel v 
originálnom článku), používanie nezavedených skratiek (KLD, MLP) alebo nepresné tvrdenia (pri 
NS - “Values of weight matrices should be chosen uniformly from interval −α, α  for some α with〈 〉  
mean value  zero.”  -  myslené  zrejme iba  pri  inicializácii;  alebo zdôvodnenie,  že nepotrebujeme 
vstevnatú sieť s viac ako jednou skrytou vrstvou, keďže je dokázané,  že jednovrstvová dokáže 
aproximovať ľubovoľnú spojitú funkciu – pritom model s  MLP bol použitý pre nespojitú funkciu ).

Práci musím vytknúť jej štruktúru. V experimentálnej časti v podkapitole  Results, kde by mali byť 
len výsledky experimentu, popisuje metódy (napríklad výpočet NSS), ako aj subjektívne komentuje 
niektoré výsledky, čo by som presunul do diskusie. Kapitolu o analytických modeloch by možno 
tiež bolo vhodné rozčleniť na návrh modelov a výsledky. Chýbalo mi zdôvodnenie motivácie pre 
použitie  neurónovej  siete  –  aký  prínos  by  model  mal  buď  pre  kognitívne  vedy,  alebo  umelú 
inteligenciu – bez toho som to vnímal ako dve viac-menej samostatné (no veľmi kvalitné) práce.

Prácu doporučujem k obhajobe.
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