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Cílem autora předložené práce bylo navrhnout a otestovat jeden či více výpočetních 
modelů pro popis očních pohybů v dynamické vizuální úloze (Multiple Object Tracking, 
MOT). Tohoto cíle bylo dosaženo. Pro splnění cíle bylo potřeba provést experiment (návrh 
experimentu, vytvoření programu pro administraci experimentu a sběr dat na eye-trackeru, 
statistické vyhodnocení dat), což je v práci zdokumentováno. Autor přistupuje k problému 
z pozice strojového učení: modely nejprve formuluje na základě dat z prvního experimentu a 
ověřuje na datech z druhého experimentu. Díky kvalitě zpracování lze po zapracování 
určitých rozšíření uvažovat o publikaci práce v odborném časopise. 

V kapitole 1 autor popisuje teoretická východiska práce důležitá pro prováděný 
experiment. Zpracování mi přijde vydařené a rád bych ocenil dvě věci. Zaprvé zpracování 
práce vyžadovalo studium většího množství pramenů z kognitivní literatury. Zadruhé autorovi 
se podařilo popsat potřebné teorie úsporně a přehledně (5 stran o pozornosti, 4 strany o očních 
pohybech). V kapitole 2 představuje mechanismy strojového učení použité v práci (multi-
layer perceptron network). Kapitola je poměrně stručná a slouží jako úvod pro kapitolu 4.3. 

Kapitola 3 popisuje provedený experiment. Z psychologického hlediska autor řeší 
smysluplný problém a způsob vypracování je adekvátní (počet účastníků, metody analýzy). 
Autor naprogramoval experiment v prostředí MATLAB/Psychtoolbox-3, administroval jej 
10 dobrovolníkům a analyzoval výsledky s ohledem na své hypotézy. Technicky zajímavá je 
část 3.3.2, kde popisuje, jak řešil problém nevalidních dat v okolí mrknutí - s ohledem na jiné 
zaměření práce je řešení popsáno stručně a avšak obsahuje zajímavou kombinaci analýzy 
různých dostupných údajů (pozice, rychlost oka, průměr zorničky). Statistické zpracování dat 
je provedeno vhodně a výsledky jsou reportovány způsobem běžným v oboru.  

Jádro práce tvoří kapitola 4. Autor navrhl dva modely: jeden analytický, který 
spočívá v optimalizaci pohledu s ohledem na rušení dalšími objekty, a druhý na základě 
strojového učení (MLP). Je třeba říct, že žádný model popisující oční pohyby při MOT dosud 
neexistuje. Autor srovnává oba modely (včetně 4 variant analytického) s jednoduchými 
modely sestavenými na základě pozorování. Původní úspěšnost strojového učení byla velmi 
malá, což se podařilo zlepšit předzpracováním dat: vyhlazením, permutacemi zaměnitelných 
vstupů a zaokrouhlováním výstupů v trénovaných datech. Na závěr autor diskutuje možná 
vylepšení, které by mohly vést ke zvýšení úspěšnosti. 

Přiložené CD obsahuje materiály k celému zpracování práce: zdrojové kódy pro 
experimenty, zpracování dat, výsledky i mezivýsledky. Provedení dokumentace u skriptů v 
MATLABu považuji za kvalitní a oceňuji uvádění ukázkového použití jednotlivých skriptů. 

Připomínky: Pasáž 3.3.3 popisuje metriku pro porovnávání očních pohybů, pasáž je 
poměrně dlouhá a mohla být zařazena do úvodu. Je dobře, že pro použitou metriku (NSS) 
autor uvádí i vztah k inkoherenci a vzdálenosti trajektorií (s.25), bohužel zde ale chybí 
legenda. Popis testů, kdy autor trénoval neuronovou síť na umělých datech reprezentujících 
jednotlivé analytické modely (s.38) je velmi stručný. Výsledky shrnuje ve formě tabulek 
(s.42-43), což je škoda, grafická prezentace výsledků by byla přehlednější. 

Celkově se jedná o kvalitní diplomovou práci experimentálního charakteru, která je 
po mírných rozšířeních publikovatelná. Rád bych vyzdvihnul kvalitu zpracování práce (našel 
jsem jen 1 překlep) a jazykovou úroveň zpracování - práce je zpracována v angličtině a pokud 
mohu soudit, tak velmi dobře. 

Doporučuji, aby byla práce přijata jako diplomová a připuštěna k obhajobě. 
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