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VIDEOOKULOGRAFIA
V ARCHITEKTONICKOM
VÝSKUME
Michal Kacej
Teória architektúry nám ponúka viacero definícií a interpretácií, medzi tie klasické patrí
práve priestorová interpretácia, ktorej predstaviteľom je napríklad Bruno Zevi. Artikulovanie formy priestoru považujeme za jeden
z najdôležitejších aspektov architektonickej
tvorby, či už ide o jednoduché zadefinovanie
hraníc, alebo konceptuálne prekrývanie, či simultánne využívanie jednotlivých zón v priestore. Statické vizuálne vnímanie priestoru je
aj napriek stereoskopickému videniu plošné
a umožňuje nám relativizovane vnímať dve dimenzie – šírku a výšku. Na to, aby bolo možné
vnímať priestor ako trojdimenzionálny celok,
je potrebné vnímať tretiu dimenziu, hĺbku,
pre ktorú je nutný pohyb pozorovateľa. Keďže
pohybová sekvencia je neodmysliteľným aspektom priestorového zážitku, považujeme
čas za súčasť priestoru – jeho štvrtú dimenziu.
Priestorový koncept a zážitok sa vyvíjali
spolu s človekom. Napríklad v gréckej antike
sa dôraz kládol na exteriérovú priestorovú
skúsenosť, pretože vtedy sa spoločenský život
odohrával dominantne v exteriéri, mimo vnútorných priestorov. Constantinos Doxiadis
vo svojom diele Architektonický priestor v starovekom Grécku opísal spôsob usporiadania
stavieb na Akropole, ktoré sú už od vstupu do
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komplexu Akropoly založené na slede neprerušených pohľadov vychádzajúcich z portika
Propylejí.1 Podľa Zeviho sa téma ľudského
vnútra a interiérového priestoru otvára až
presunom raných kresťanov do katakomb2.
Neskôr sa rímska architektúra presunula
od uzatvárania priestoru k prekrývaniu vďaka konštrukcii klenby a oblúku, čím vznikol
kruhový alebo ortogonálny statický priestor
ovládaný symetriou. Výrazný pokrok románskej architektúry spočíval v metrickom3 priestore a prechode z dvojrozmerného chápania
navrhovaného priestoru k trojrozmernému.
Väzba medzi priestorom a objemom stavby
je tesnejšia. Pohyb človeka v tomto priestore
je rytmizovaný a podnecovaný zložitejšími
psychologickými pohnútkami ako predtým4.
Následne v priereze dejín – odhmotňovanie
priestorových hraníc v gotickej architektúre,
používanie racionálnych metód tvorby priestoru v renesancii, nahradenie kruhu dynamickou elipsou v baroku, vynález výťahu až
po Le Corbusierov „promenade architecturale“5 – môžeme vidieť, ako sa architektúra vyvíjala v kontexte konštrukcia – priestor a ako
podnecovala architektonické ambície. Mohlo
by sa zdať, že vďaka deklarovanému technickému a konštrukčnému pokroku sú dnešné

stratégie navrhovania architektonického priestoru optimálne. Bohužiaľ, nedostatočné používanie humánno-centrických nástrojov pri
tvorbe inkluzívneho priestoru pre všetkých
ľudí nám napovedá, že je potrebné rozvíjať aj
vzťah etiky a priestoru. Architektúra najzásadnejšie ovplyvňuje kvalitu prostredia, preto
je nevyhnutné pri tvorbe myslieť aj na humánno-ekologické aspekty. Nová stratégia tvorby
preto spočíva v presadzovaní holistického
prístupu k potrebám obyvateľov a návštevníkov umelo vytvorených priestorov, tak aby
boli prístupné, príjemné a bezpečné pre všetkých, bez akýchkoľvek náznakov diskriminácie.6 Požiadavka na jednoduchosť a intuitívnosť používania (nielen) architektonického
priestoru je jeden z princípov teórie univerzálneho navrhovania. Schopnosť zorientovať
sa v priestore je jedna zo základných funkcií
každého architektonického priestoru, pretože
prehľadná orientácia vo verejnom priestore
má výrazný vplyv na pocit pohodlia a pohody
používateľov. 7
Architektúra ovplyvňuje zdravie a pocit pohody ľudí, keďže trávia väčšinu času v budovách. Zle navrhnuté budovy môžu spôsobovať
používateľom fyzickú aj psychickú nepohodu,
keď zažívajú nepokoj, čo môže dlhodobo viesť
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1 Louis Kahn, Salk Institute, La Jolla,
Kalifornia, Liao Yusheng
Zdroj: https://www.archdaily.com/61288/
ad-classics-salk-institute-louis-kahn

k chorobám. Doterajšie výskumy v oblasti architektúry, ako architektonický priestor vplýva na ľudí, sa uskutočnili, až keď bola budova
zrealizovaná. Vďaka technickému pokroku
môžeme na poli architektúry robiť výskumy,
ktoré napomáhajú vyhodnocovaniu vnímania, nielen kvantifikácii dát. Na dosiahnutie
reálnych kvalít architektonického priestoru je
potrebné uvedomiť si, že budúci používatelia
priestorov sú totiž pre tvorcu prostredia anonymní, preto je bezpodmienečne nevyhnutné
počítať s ich diverzitou (fyzickou, pohybovou, zmyslovou i mentálnou) už od prvých
koncepčných fáz tvorivého procesu.8 Človek
sa pohybuje vo fyzickom prostredí vďaka
multisenzorickým vnemom, a tým sa stáva
celistvou súčasťou priestoru. Podľa Kotradyovej telo, a hlavne nervový systém (človeka)
reaguje na stimuly z prostredia rovnako ako
pred pár miliónmi rokov. To vysvetľuje, prečo
prirodzene vyhľadávame prírodné prostredie
alebo prírodné materiály, keď chceme inštinktívne nechať náš nervový systém odpočívať.9
Považujeme za dôležité poznať ľudské potreby a požiadavky. A práve humánno-centrické
navrhovanie zohľadňuje diverzitu ľudí, ich
rozmanité fyzické, psychické, kognitívne, kultúrne, náboženské a iné rozdielnosti.10

ESTETIKA A ZMYSLY
V ARCHITEKTÚRE
Pojem estetika11 po prvýkrát zaviedol v polovici 18. storočia v knihe s rovnakým názvom
nemecký filozof Alexander Gottlieb Baumgarten. Hneď v prvom paragrafe ju definuje
ako vedu o zmyslovom poznaní.12 Do diskusie o estetike prispeli viacerí významní
filozofi, ako napríklad Kant, Goethe, Schopenhauer alebo Hegel. Aj napriek špekulatívnemu ponímaniu estetiky u Hegela je rozdiel
v klasifikovaní estetiky ako filozofie umenia,
pričom jej zmyslová podstata ostáva nezmenená. Na základe rôzneho zmyslového vnímania delí umenie na tri kategórie – výtvarné
umenie s vizuálnym prejavom, na znejúce
umenie so zvukovým prejavom a na hovoriace umenie, ktoré používa tón len ako znak,
aby sa prostredníctvom neho obracalo na
vnútro nazerania, cítenia a predstavy. Architektúra je začiatok umenia, lebo umenie vo
svojich začiatkoch nenašlo na znázornenie
svojho duchovného obsahu vhodný materiál
ani zodpovedajúce formy.13 Toto základné

úžitkové umenie sa aj napriek svojmu multisenzorickému potenciálu prezentuje dominantne svojou vizuálnou stránkou.
Práve materiálna podstata nášho okolia
pôsobí na psychiku človeka a vytvára emócie.
Ide o celkovú škálu vnímateľných parametrov, ktoré vytvárajú architektonickú kvalitu
miesta. S tým súvisí genius loci14 alebo duch
miesta, atmosféra. Fyziologické reakcie na
okolie sú u ľudí väčšinou zhodné. Psychologické reakcie sú individuálne, ovplyvnené
výchovou či kultúrou.
Dobre známy Le Corbusierov „modulor“,
teda súbor dimenzií a proporcií architektonického priestoru odvodeného z mierky
človeka, sa podľa Keppla dá povýšiť na „senzulor“, ktorý predstavuje podobné závislosti
architektonického priestoru odvodené od naplnenia elementárnych fyziologických potrieb človeka a postupného vnímania priestoru všetkými zmyslami15.
Aj napriek snahám o parciálne zadefinovanie zmyslového vnímania je dôležité podotknúť, že pri vnímaní prebieha proces multisenzorickej integrácie. Tá je kľúčová pri
adaptívnom správaní, pretože nám umožňuje
vnímať svet súvislých vnímaných entít vďaka
využívaniu redundancií multisenzorických
vnemov prostredia.16
Princíp multisenzorického vnemu spočíva
v spolupôsobení viacerých zmyslových modalít. Zaužívanú predstavu o oddeliteľnosti
zmyslov sa podarilo vyvrátiť viacerými vnemovými výskumami, ktoré aj napriek tomu, že
sa snažili skúmať zmysly izolovane, napokon
dokázali ich vzájomné prepojenie. Pozeranie
a počúvanie radšej považujme za dva aspekty
jednej aktivity, nie ako dve aktivity17. To, čo
vnímame sluchom, je sprevádzané zrakovým
vnemom a naopak, aj napriek tomu, že človek
môže vnímať priestor iba zrakom alebo sluchom, pri kombinácii oboch zmyslov je vnem
komplexnejší. Dôkazom toho je napríklad
ventrilokistov efekt18, keď si pozorovateľ spája
vizuálny vnem so sluchovým, čoho výsledkom
je predstava o jednom zdroji, ktorý spôsobuje
oba stimuly. Iným dôkazom multisenzorickej
integrácie, keď je sluch dominantnejší ako
zrak, je efekt zvukovo indukovaného bliknutia19, známy aj ako efekt dvoch bliknutí, ktorý
vyvracia vizuálnu dominanciu v kontexte multisenzorickej integrácie. Ilúzia je založená na
jednoduchej animácii, kde je prvé bliknutie

2 Námestie s Bazilikou sv. Františka, Assisi, Taliansko
Zdroj: https://stfrancisofassisiparish.org/
photoalbums/basilica-of-st-francis-assisi-ital
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3 Vstup do foyeru novej budovy FCHPT. Vizuálna
komplexnosť tohto priestoru sa u uchádzačov
prejavila väčším počtom sakád a fixácií
s krátkym trvaním. V danom okamihu
pohyb smeruje k schodisku, fixácie sa preto
koncentrujú do tejto záujmovej oblasti.

čierneho kruhu na bielom pozadí zosynchronizované s jedným pípnutím. Následne je
presne to isté jedno bliknutie zosynchronizované s dvojitým pípnutím, ktoré vytvára ilúziu
druhého bliknutia čierneho kruhu.

KOGNITÍVNE PROCESY,
KOGNITÍVNE MAPOVANIE
Kognitívne procesy sú komplexné vedomé a nevedomé psychické poznávacie procesy, ktoré
zahŕňajú zmyslové vnímanie, predstavivosť,
pamäť, myslenie a učenie. Bližšie sa im venuje
kognitívna psychológia. Proces kognitívneho
mapovania priamo súvisí s architektonickým
priestorom. Ide o súbor kognitívnych procesov
v priestore, kde okrem samotného zmyslového
poznávania prostredia je zahrnuté aj vytváranie asociácií a pamäťových stôp. Poznávanie
prostredia je dynamický proces, v ktorom sa
súbor informácií (z prostredia) neustále aktualizuje, dopĺňa a znovu priraďuje na účely aktivácie myšlienok a akcií.20
Vďaka orientačným bodom, priestorovému usporiadaniu a ďalším vlastnostiam
spoznávame prostredie. Tento proces sa
výrazne zjednodušuje pri zvýšenej „čitateľnosti“ prostredia, čo následne uľahčuje
aj proces hľadania trasy. Trasu si najlepšie
zapamätáme, ak spoznáme jej jednotlivé
segmenty. Postupným naučením sa všetkých
segmentov v priestore nám vzniká sieť ciest.
Na uľahčenie kognitívnych procesov existuje aj množstvo taktík, ktoré napomáhajú
rýchlejšiemu mapovaniu neznámeho prostredia. Môže ísť napríklad o aktívne objavovanie vzhľadom na špecifické pravidlá alebo teoretické oboznámenie sa s priestorom
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4 Výstup po prvom ramene schodiska vo vstupnej hale
novej budovy FCHPT. Informačná tabuľa ŠTUDENTSKÝ
CECH CHEMIKOV na medzipodeste je hlavnou záujmovou
oblasťou hneď po zábradlí a priehľadoch do exteriéru.

napríklad pomocou máp, fotografií alebo
virtuálnej reality.21
Výsledkom kognitívnych procesov je kognitívna alebo mentálna mapa. Tento pojem zaviedol behaviorálny psychológ Edward C. Tolman vo svojej publikácii Cognitive Maps in
Rats and Men v roku 1948. Jeho experimentálny laboratórny výskum bol založený na hľadaní cesty potkanov k jedlu v labyrinte. Pár dní
trvalo, kým sa potkany naučili rýchlo nájsť
cestu k jedlu bez používania slepých uličiek,
následne nato výskumníci zmenili niektoré
trasy. Výsledkom tohto experimentu bolo, že
potkany boli schopné nájsť najrýchlejšiu cestu v novom prostredí. Tolman takto overil
ich vnútornú predstavu o prostredí, ktorá im
umožnila rýchlo zareagovať na zmenu labyrintu, a nazval ju kognitívna mapa. Dodnes
pojem slúži ako vysvetlenie širokého spektra
fenoménov hľadania cesty a nachádza uplatnenie v množstve humanitných aj technických vied.
Kognitívna mapa ako vnútorná predstava
vychádza z odvnímaných priestorových vlastností, objektov a priestorových vzťahov medzi nimi. Má subjektívny charakter, preto ak
človek hľadá nový cieľový bod v neznámom
prostredí, jeho vzdialenosť sa javí väčšia než
pri ceste späť. Dôkazom dostatočne komplexnej kognitívnej mapy môže byť schopnosť
používať nové skratky v prostredí alebo ukázať presný smer bodu, odkiaľ človek prišiel.
Naopak, dôkazom nekomplexnej, skreslenej
kognitívnej mapy sú ťažkosti, ktoré vznikajú
pri použití novej cesty v mapovanom prostredí. Výskum Golledgea, Rugglesa, Pellegrina
a Gala (1993) ukázal, že ľudia, ktorí sa mali

naučiť dve čiastočne sa prekrývajúce cesty
v neznámom prostredí, aj po niekoľkých pokusoch neboli schopní ukázať špecifické miesto z prvej cesty na druhej práve pre spomínanú nekomplexnosť kognitívnych máp.
Kognitívne mapy sú zložené z fyzických
(orientačný bod alebo dĺžky segmentov)
a mentálnych (pocity alebo spomienky) komponentov. Atribúty miesta môžu byť objektívne a subjektívne; čo pre jedného človeka
je obyčajný bytový dom, pre iného môže byť
ikonická stavba od významného architekta.
Pri hľadaní cesty existujú tri typy lokalizačných referenčných rámcov: globálny, lokálny a vzťahový, v interiéri budovy funguje
iba lokálny a vzťahový. Globálny rámec vychádza z používania nástrojov, ako je napríklad kompas, teodolit22 alebo GPS, vďaka
čomu je naj-presnejším lokalizačným systémom, a jeho zámerom bola snaha o odstránenie chýb pri hľadaní cesty. Aj napriek jeho
exaktnosti ho vie používať len veľmi málo
ľudí, čoho dôkazom je, že málokto z nás vie
zadefinovať zemepisnú dĺžku a šírku miesta,
kde pracujeme alebo bývame. Namiesto toho
sa spoliehame na lokálny referenčný systém,
akým je na-príklad systém ulíc, alebo relatívnu vzťahovú referenciu, ako napríklad „vedľa
prezidentského paláca“. Nevýhodou tohto lokálneho a vzťahového referenčného systému
je subjektívnosť a nejasnosť.

ARCHITEKTÚRA A NEUROVEDY
Multidisciplinárna metodika humánno-centrického navrhovania, ktorá implementuje poznatky zo sociálnych, psychologických a neurovedeckých (angl. neuroscience) odborov do
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5 Výstup po druhom ramene schodiska vo
foyeri novej budovy FCHPT. Informačná
tabuľa ŠTUDENTSKÝ CECH CHEMIKOV na
medzipodeste je hlavnou záujmovou oblasťou
hneď po zábradlí a priehľadoch do exteriéru.
6 Prechod z novej budovy FCHPT do starej. Najdlhšia
fixácia, ktorá je prítomná u všetkých uchádzačov,
je na prvého bližšie okoloidúceho človeka.
Architektonický priestor ostal nepovšimnutý.

architektonickej, urbanistickej a dizajnérskej
tvorby, má svoje korene v Spojených štátoch
amerických.23 Významné objavy v oblasti
neurovied koncentrovaných na priestorové
vnímanie sa, pochopiteľne, stali hnacím motorom pre interdisciplinárne vedecké výskumy neurovied, architektúry a ďalších. V roku
1999 vedci Epstein, Harris, Stanley a Kanwisher objavili miesto v mozgu, v ktorom sa
odohráva priestorové vnímanie, ktoré nazvali „parahippocampal place area“. Významne
k tejto téme prispeli aj O'Keefe, Moser a Moserová, laureáti Nobelovej ceny za fyziológiu
a medicínu z roku 2014, objavením buniek,
ktoré v mozgu vytvárajú systém určovania polohy, nachádzajúcich sa v časti mozgu „dorsocaudal medial entorhinal cortex“24. Tým dali
princípu kognitívneho mapovania exaktnosť
vďaka lokalizácii jednotlivých častí zapojených do tohto procesu. Tieto objavy sú hnacím motorom pre ďalšie interdisciplinárne
výskumy na otváranie starých tém novým spôsobom pomocou neurovedeckých nástrojov,
ako je napríklad VOG25, EEG26 alebo GSR27.
Jeden z prvých podnetov na vytvorenie
neuroarchitektonického výskumu prišiel od
Jonasa Salka, vynálezcu vakcíny proti detskej
obrne. Po roku neúspešného výskumu vakcíny v laboratóriu v Pittsburghu odišiel Salk do
talianskeho mesta Assisi. Architektúra kláštorov a námestí natoľko stimulovala jeho myseľ,
že práve na tomto mieste prišiel na riešenie.28
Salk bol prekvapený, aký výrazný vplyv naňho
mala práve architektúra, a tak oslovil Johna
Paula Eberharda, amerického výskumníka architektúry, aby sa tejto problematike začal venovať, a taktiež aj Louisa Kahna, aby navrhol

nové výskumné stredisko, ktoré by stimulovalo a inšpirovalo ľudskú myseľ tak ako Assisi.
Zo spolupráce Salka s Kahnom vzniklo v roku
1960 ikonické dielo Salk Institute v meste La
Jolla v Kalifornii, kde sa okrem výskumu molekulárnej biológie začali realizovať aj neurovedecké výskumy.
Na Salkov podnet sa John Paul Eberhard
začal venovať integrácii poznatkov z neurovied do architektúry. Po dlhoročnom štúdiu
a výskume napokon v roku 2003 založil v San
Diegu Akadémiu neurovied pre architektúru, prvé interdisciplinárne pracovisko svojho
druhu, ktorého hlavným cieľom je vytvárať
priame vzájomné prepojenie medzi týmito
dvoma vednými disciplínami.

VIDEOOKULOGRAFIA
Videookulografia alebo „eye-tracking“ sa
v priebehu posledných rokov využila v množstve výskumov zameraných napríklad na interakciu človeka s počítačom, marketingové
stratégie alebo v rámci kognitívnych vied.
Hlavným dôvodom používania tejto technológie je meranie vizuálnej pozornosti, podvedomých reakcií a estetických preferencií.
Organizácia väčšiny výskumov spočíva v koncentrovanom bádaní oblasti záujmu, čo môže
byť konkrétny jav alebo produkt. Táto metodika bola dosiaľ pre architektonický výskum
irelevantná a nefunkčná, pretože oblasťou záujmu je zväčša architektonický priestor, ktorý
je nutné zažiť osobne alebo simulovať pomocou imerzívnych metód. Práve z tohto dôvodu
sa zatiaľ zrealizovalo veľmi málo architektonických výskumov využívajúcich videookulografiu ako hlavný nástroj. K ďalším dôvodom

patrila nekomfortná hmotnosť a rozmery,
nespoľahlivosť a nepresnosť výsledných dát
a nedostatok softvérovej podpory pri vyhodnocovaní a spracovaní výsledkov. Vďaka výraznému pokroku a vývoju videookulografov
sa podarilo úspešne zminimalizovať rozmery
aj hmotnosť prístrojov až do formy komfortných okuliarov a takisto vytvoriť intuitívne
softvérové riešenia uľahčujúce prácu s týmto
nástrojom.
Hlavnými analyzovanými parametrami
videookulografických výskumov sú fixácie
a sakády. Fixácie sú obdobia relatívne ustálených pohľadov na oblasť záujmu, počas
tohto obdobia relatívnej stability oko nie je
nehybné, ale mierne kmitá medzi mikrosakádami. Fixácie trvajú rádovo stovky až tisícky
milisekúnd a informujú nás o scéne. Sakády
sú kmity spájajúce fixácie, ktoré vykonávame
nepretržite. Sakády sú veľmi rýchle pohyby,
ktoré trvajú desiatky milisekúnd.29 Počas sakády je smer a koncový bod nemenný, tie sú
zadefinované už pred začatím sakády. Hlavné
parametre vyhodnocovania fixácií sú: poloha,
teda konkrétna oblasť záujmu, a trvanie, ktoré indikuje kognitívnu záťaž oblasti záujmu.
Pre sakády sú hlavnými parametrami amplitúda a počet.

VÝSKUM
Počas zimného semestra 2018 sa na Fakulte
architektúry STU v Bratislave, na predmete
Univerzálne navrhovanie, ktorého garantkou je docentka Zuzana Čerešňová, realizoval
výskum, ktorého cieľom bolo vyhľadať spoločné fixácie zrakového vnímania všetkých
respondentov.
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Výskum sa vykonal pomocou statického
neinvazívneho videookulografu od švédskej
spoločnosti Tobii, model Dynavox PCEye
Plus. Ten bol pripevnený k externému 24''
monitoru pomocou magnetického držiaka.
Dynavox bol pripojený k monitoru vďaka
USB hubu, čo uľahčilo prácu aj zvýšilo komfort účastníkov výskumu. Následne sa monitor pripojil k notebooku, ktorého výkon
prevyšoval odporúčané parametre zadané
výrobcom videookulografu. Pomocou HDMI
kábla bolo možné rozšíriť pracovnú plochu
na externý monitor, kde prebiehal výskum,
a monitor notebooku, ktorý slúžil na prípravu záznamu a manipuláciu so softvérom ako
riadiaca jednotka výskumu. USB hub monitora sa následne prepojil s notebookom pomocou USB 3.0 kábla, na ktorom bol pripojený
videookulograf, čím sa aktivoval.
Výhodou tohto modelu je vysoká časová
efektivita pri výskume a takisto vysoká presnosť výsledných dát. Dynavox disponuje výkonným doplnkovým infračerveným osvetlením, ktoré vytvára viacero odleskov na oku,
čím vzniká dostatočné množstvo referenčných bodov oka, a tak ponúka vysokú presnosť. Výrobca vo svojej brožúre Introducing
PCEye Plus uvádza presnosť < 1,9° pre 95 %
populácie počas všetkých svetelných podmienok bez rozdielu farby očí alebo toho, či
účastník nosí okuliare alebo šošovky. Relevantnosť dát je založená taktiež na rýchlom
zázname 60 Hz a veľkom snímanom priestore,
vďaka čomu môže účastník komfortne pozerať záznam aj pri voľných pohyboch hlavy
a tela, zatiaľ čo videookulograf exaktne zaznamenáva polohu zreníc.
Experiment, pochopiteľne, prebiehal s každým účastníkom osobitne a trval približne
10 – 15 minút v závislosti od prípravnej fázy.
V prvom rade bol stručne vysvetlený priebeh
experimentu a hneď sa začalo s kalibráciou prístroja pre každého účastníka v samostatnom predpripravenom používateľskom
profile. Na kalibráciu bola zvolená základná
kruhová metóda, u všetkých účastníkov bola
kalibrácia úspešná, čo potvrdili aj kalibračné
údaje a kontrolné výsledky videookulografom.
Preto nebolo potrebné siahnuť po komplexnejšej terčovej metóde, ktorú kompatibilný
softvér Gaze Point ponúka. Približne po piatich minútach kalibrácie bol na externom
monitore spustený šesťminútový videozáznam z Fakulty chemickej a potravinárskej
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technológie STU v Bratislave (FCHPT). Na
videu je zaznamenaný prechod z novej budovy FCHPT (od architektov I. Dikliča, J. Liščáka
a J. Luptáka, zrealizovanej v roku 1983)30 do
starej budovy FCHPT of architekta V. Karfíka,
zrealizovanej v roku 195031.
Záznam bol zhotovený športovou kamerou
SJCAM sj5000x Elite, pripevnenou pomocou
popruhu na hlave, tak aby z horizontu očí
človeka pôsobil prirodzene. Športová kamera
bola zvolená najmä vďaka malej ohniskovej
vzdialenosti objektívu, keďže ide o objektív
typu rybie oko, ale aj pre vhodnú svetelnosť
objektívu, hmotnosť a rozmer.
Počas pozerania videozáznamu sa robil videookulografický záznam pomocou aplikácie
Gaze Viewer. Všetky údaje týkajúce sa výskumu boli vyexportované do prehrávaného videozáznamu v dvoch vrstvách. Prvá vrstva sa
týkala tepelnej mapy, typu prezentácie, ktorý
vytvára hierarchiu fixácií na základe farebnosti. Od zelenej, cez žltú, oranžovú až červenú vidieť presnú polohu a dĺžku fixácie, teda
kognitívnu komplexnosť oblasti záujmu. Druhá vrstva prezentuje presnú polohu a počet
fixácií. Následne sa manuálne hľadali spoločné body fixácií u všetkých účastníkov. Všetky
videozáznamy s dvoma vrstvami videookulografických dát, časovo exaktne nakalibrované,
sa analyzovali súčasne na sústave monitorov.
Vyhodnocovanie prebiehalo osobným bádaním, nie pomocou automatizácie. Výsledok je
manuálne komponovaný, jeden krúžok vložený do obrázka prezentuje fixáciu konkrétneho uchádzača v danom momente.
Cieľom bolo zistiť, či architektonický priestor obsahuje prirodzené vizuálne akcenty týkajúce sa proporcií, dimenzií alebo materiálovej podstaty a či architektonický detail upúta
pozornosť viac ako celok.

Po otvorení nepriehľadných automatických vstupných dverí sa vizuálna komplexnosť vstupnej haly novej budovy FCHPT
prejavila zvýšeným počtom sakád a fixácií
s krátkym trvaním. Vo chvíli, ako pohyb
smeroval k schodisku, sa oblasť záujmu obmedzila iba na túto časť (obr. 3). Následne
uchádzači fixovali záchytné body, ako napr.
informačné tabule, priehľady do exteriéru,
odlesky a ľubovoľné architektonické detaily
(obr. 4 a 5). Pokračovanie videa v starej budove FCHPT podľa nášho predpokladu vytváralo striedavé fixácie pozdĺž chodby. To
je zrejmé a pochopiteľné pri jednoduchom
lineárnom pohybe a nemennosti konfigurácie architektonického priestoru.
Počas výskumu so statickým videookulografom sa potvrdila hierarchia vizuálnych
záujmových oblastí. Preukázalo sa, že respondenti predovšetkým veľmi citlivo reagovali na
vizuálny smog formou rôznych informačných
tabuliek a nadpisov, priehľady do exteriéru
a okoloidúcich ľudí. Zistenie, že sa uchádzači vôbec nekoncentrovali na prvky architektonického priestoru, ako napríklad stupne
schodov, je spôsobené neimerzívnou reprezentáciou skúmaného priestoru. Aby architektonický výskum neostal iba v rovine overovania zákonov gestalt psychológie32, je potrebné
v ďalšom kroku zvýšiť imerzívnosť napríklad
pomocou virtuálnej reality, formou experimentálneho výskumu alebo testovať priestor
naživo pomocou mobilného videookulografu.
Takto by bolo možné overiť aj vplyv viacerých
zmyslových podnetov na orientáciu a pohyb
človeka v priestore. Otázne ostáva, či súčasný
stav tejto technológie je dostatočne rozvinutý a či výsledky experimentu budú dostatočne
relevantné v praxi.

VYHODNOTENIE
V prípade vyhodnocovania statických snímok sa hierarchia záujmových oblastí po
navrstvení dát všetkých účastníkov ukáže
sama formou tepelnej mapy, pretože skúmaný obraz ostáva ako podklad nezmenený.
V prípade dynamického prezerania snímok
formou videozáznamu sa síce v danú milisekundu nemusia fixovať všetci uchádzači
na jednu záujmovú oblasť, ale všetci ju spracujú v závislosti od vlastných kognitívnych
procesov v inej postupnosti.
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