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Diplomová práce Lukáše Hejmánka je výjimečně kvalitní diplomovou prací 
v následujících aspektech: 

  

1. Práce má zajímavé a aktuální téma, které je přímo navazuje na nejnovější světový výzkum 
v kognitivní psychologii. 

2. Teoretická část práce je vynikajícím uspořádána a důkladně vypracována, takže podává 
ucelený přehled o současném stavu výzkumu v oblasti prostorové navigace z hlediska 
psychologických i neurofyziologických procesů. Citovány jsou i zcela nejnovější 
výzkumy. Kapitoly 2. a 3. diplomové práce jsou na úrovni, které se limitně blíží kvalitě 
publikovaných review článků v mezinárodních vědeckých časopisech. 

3. Práce je založena na jasně definované otázce (jsou různé navigační refereční systémy 
dostupné současně nebo pouze sekvenčně?). K zodpovězení této nesnadno řešitelné 
otázky inovativně přispívá tím, že vedle již dříve používaného rámce fixních orientačních 
bodů v prostředí používá referenční rámec dynamicky se pohybujícího jediného 
orientačního bodu. Uspořádání pokusu bylo velmi důkladně připraveno do dvou fází, 
v nichž v první musí pokusná osoba alternovat „čisté“ verze obou systémů, zatímco 
v druhé fázi musí přistoupit ke kombinaci obou systémů. Vynalézavý design pořadí úkolů 
umožňuje kvantifikovat, o kolik se prodlouží reakční doba při přechodu z jednoho 
referenčního systému do druhého oproti pouhému přechodu mezi dvěma prostorovými cíli 
v rámci téhož referenčního systému. 

4. Ocenit je třeba také vysoce kvalifikovanou programátorskou práci na modifikaci dostupné 
herního prostředí. Vytvořená virtuální kruhové bludiště bude moci být jistě dále rozvíjeno 
a použito v dalších experimentech s podobným paradigmatem. 

5. Statistické vyhodnocení výsledků je na vysoké profesionální úrovni, dokladem toho je 
například pečlivé testování předpokladů statistických modelů.  

6. Přináší nové výsledky, které jsou hodnotným přínosem pro bádání o kognitivních 
mechanismech lidské prostorové navigace. Nemám pochyb, že výsledky se podaří 
publikovat v uznávaných vědeckých časopisech. 

7. Postup i výsledky pokusů jsou přehledně a srozumitelně popsány, což vzhledem ke 
komplikovanosti designu jednotlivých fází nebylo jednoduché. Oceňuji jasné 
strukturování práce do oddílů. Velmi užitečné pro čtenáře je skutečnost, že autor využil 
možností pdf formátu jako jsou křížové odkazy ke grafům, tabulkám, oddílům, 
referencím, díky kterým je snadné se v práci orientovat a číst ji „strukturovaným“ a nikoli 
pouze lineárním způsobem. 



8. Práce je také v metodické části vybavena řadou grafických schémat, která usnadňují 
pochopit varianty virtuální prostředí použitého v pokusech. 

9. Vědecká angličtina práce je vynikající. 

  

V práci nemá podstatné slabiny. Mám jedině tři poznámky. 

Zaprvé, veškeré tázání i zkoumání probíhá v dvourozměrném „prostoru“, tedy vlastně na 
ploše. Ačkoli pro člověka jako druh je toto zploštění světa na rovinu či povrch přirozené a 
jeho kognitivní dovednosti jsou na takový „Umwelt“ dobře vybroušeny, přece by se slušelo 
toto v úvodu práce podotknout a zmínit skutečnost, že navigace v 3D může přidat 
k problematice další komplexitu anebo dokonce kvalitativně změnit způsob navigace, 
přinejmenším u jiných druhů než je člověk. 

Zadruhé je poněkud matoucí, že se v textu někde mluví o „first and second experiment“ a 
jinde o „first and second version of the experiment“. 

Zatřetí na str 57 je psáno „The goals were positioned approximately at its front-left and back-
right“, ale podle Fig 5.4 se zdá, že cíle byly vpravo vepředu a vlevo vzadu od postavy. 
 
Na tyto drobné poznámky není třeba při obhajobě odpovídat. Spíše uvítám diskusi o 
některých zajímavcýh otázkcáh, které výsledky: 

10. U plné randomizace: zkracovala se reakční doba v těch případech, kdy v sekvenci byl 
tentýž cíl více než dvakrát v řadě za sebou (Figure 5.7, 6 x A)? 

11. U dynamických cílů svázaných s pohyblivou postavou: bylo by nalezení cíle snazší, a tedy 
reakční doby kratší, kdyby cíl ležel přímo před „nosem“ nebo přímo za zády postavy? Je 
totiž možné, že jelikož cíle ležely šikmo vlevo před a šikmo vpravo za postavou, reakční 
doba byla delší kvůli nutné „mentální rotaci“, tj. uvědomění si, kde je vlevo a kde vpravo 
z hlediska postavy. Dalo by se z dat vyhodnotit, zda úhel otočení postavy oproti 
východisku pozorovatele ovlivňoval reakční dobu? 

12. Mohlo hrát nějakou roli, že orientačním bodem byla právě lidská figura? Byly by 
výsledky stejné, kdyby byl na místo ní použit orientovaný geometrický útvar, např. šipka 
ve tvaru ostroúhlého rovnoramenného trojúhelníka? 

13. Správnost určení směru (tj tolerance v úhlu) byla kalibrována (na (virtuální) vzdálenost 
cíle od východiště.  Bylo by možné statisticky otestovat, jestli virtuální vzdálenost 
ovlivnila pravděpodobnost správných odpovědí a reakční dobu? 

14. V experimentu 2: při hledání cílů určených dynamickým objektem musel následně 
proband skombinovat polohu dynamického objektu se statickými orientačními body, aby 
našel cíl. To by znamenalo, že pak při přechodu k čistě statickým orientačním bodům už 
nedocházelo ke změně referenčního systému?? ?   

 

 Vcelku tato vynikající diplomová práce jednoznačně prokazuje, že autor dosáhl 
schopnosti vědecky pracovat na vysoké úrovni. Diplomovou práci proto doporučuji 
k obhájení s hodnocením výborně. Diplomantu i vedoucímu diplomové práce blahopřeji 
k velmi zajímavým výsledkům výzkumu a těším se na jejich opublikování. 
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