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Tématem práce je orientace v prostoru a prostorové vnímání lidí v prostředí virtuální 
reality. Cílem práce bylo popsat některé z prostorových strategií a jejich použití ve virtuálním 
prostředí. Tyto prostorové strategie zahrnují na jedné straně allocentrickou navigaci 
používající prostorové vztahy objektů v prostředí a nezávislou na pozici subjektu. Na druhé 
straně jde o egocentrickou navigaci používající prostorové vztahy vzhledem k pozici subjektu. 

Obsahem práce jsou dva experimenty. První experiment ověřoval předpokládané 
použití allocentrické navigace ve virtuální analogii Morrisova vodního bludiště. Tento 
předpoklad je založen na výsledcích experimentů prováděných u potkanů ve skutečném 
vodním bludišti. Práce nepotvrdila použití allocentrické strategie ve virtuální analogii vodního 
bludiště a naopak naznačila použití snímkovací navigační strategie. Tyto výsledky jsou 
v souladu s některými studiemi na lidech i potkanech. Druhý experiment používal záznam 
mozkové aktivity při odhadu vzdáleností v prostoru a to opět pomocí allocentrické strategie, 
použité při odhadu vzájemné vzdálenosti dvou objektů v prostoru, a egocentrické strategie, 
použité při odhadu vzdálenosti objektu v prostoru od subjektu. Obě strategie ve virtuálním 
prostředí používají monokulární vodítko známé velikosti objektů a vodítko gradientu 
povrchové struktury, díky čemuž můžeme předpokládat podobnou mozkovou aktivitu v obou 
úlohách. Odlišnosti mezi oběma strategiemi odhadu vzdálenosti lze naopak předpokládat díky 
rozdílnému principu úlohy. Práce potvrdila částečnou shodu v aktivaci mozku a tím překryv 
v mozkových procesech spojených s allocentrickým a egocentrickým odhadem vzdálenosti. 
Ukázala ale také jejich odlišnosti především ve větší aktivaci prefrontální kůry a mozečku u 
egocentrické strategie a aktivaci oblastí temenního a týlního laloku u allocentrické strategie.  

Práce je psána ve slovenštině ve více než dostatečném rozsahu 95ti stran, z čehož 34 
stran tvoří literární přehled, 15 stran materiál a metody, 17 stran výsledky a 6 stran diskuze. 
Dále práce obsahuje abstrakt ve slovenštině i angličtině, úvod, seznam použitých zkratek, cíle 
práce a úctyhodný počet 162 citací použité literatury. Rozsáhlý úvod zpracovává téma 
prostorové navigace a potřebné vnitřní reprezentace prostoru nazývané kognitivní mapa. 
Zvláště podrobně je zpracováno téma odhadu vzdáleností pomocí monokulárních a 
binokulárních vodítek a neurální základy zrakového vnímání vůbec. Autorka v úvodu dále 
pojednává o využití virtuální reality ve výzkumu prostorové navigaci lidí a principech funkční 
magnetické rezonance.   

Celá práce je stylisticky i graficky velmi dobře zpracována. Výsledky jsou podrobně 
vysvětleny a srovnány se současnou odbornou literaturou. Pouze v tabulkách fMRI výsledků 
by také bylo vhodné uvést hodnotu T, která udává míru signifikace u aktivace jednotlivých 
mozkových oblastí.  
 Iveta Fajnerová v práci prokázala schopnosti dobré práce s odbornou literaturou, 
plánování experimentů, základy programování a práce s virtuálním prostředím a statistického 
vyhodnocování, stejně jako hodnocení výsledků funkční magnetické rezonance. Veškerá data 
pro diplomovou práci autorka osobně shromáždila a s velkou mírou samostatnosti je i 
zpracovala. Práci doporučuji k úspěšné obhajobě.  
 
Otázky 

• V první experimentu autorka popsala dominantní roli jedné ze tří orientačních značek 
a to ve všech prostorových konfiguracích. Jakou roli při tom může hrát roli použití 
virtuálního prostředí na rozdíl od prostředí reálného? 
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