
 

     

Informace pro participanty a informovaný souhlas 

se vstupem do výzkumné studie  

Název projektu  

Vliv alternativních metod vizualizací a uživatelských rozhraní na výkon 

jedince. 

 

Kdo tuto studii organizuje?  

HUME lab - Laboratoř pro experimentální humanitní vědy 

Arna Nováka 1/1, 602 00, Brno 

budova C, areál Arne Nováka 1 

602 00 Brno 

 

A  

Psychologický ústav FF 

Arna Nováka 1 (budova C, podlaží 5.) 

602 00, Brno 

 

Výzkumníci:  

Vojtěch Juřík4, Čeněk Šašinka4, Jiří Čeněk1, Tomáš Urbánek1, Kamil Morong4, Kateřina 

Chmelařová1, Pavel Ugwitz1, Zdeněk Stachoň2, Radim Štampach2, Lukáš Herman2, Jiří 



 

     

Chmelík3, Petr Kubíček2, Hana Svatoňová5, Radim Stuchlík 5, Radovan Šikl5, Fotis 

Liarokapis3 , Jan Pospíchal3 

 

1 Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita 

2 Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita 

3 Katedra počítačové grafiky a designu, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita 

4 HUME lab - Laboratoř pro experimentální humanitní vědy  

5 Katedra Geografie, Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita 

 

O čem je tato studie  

Studie zkoumá způsob interakce člověka s různými uměle vytvořenými virtuálními 

prostředími. Zjišťujeme, jak jedinec vnímá zobrazené informace, jakým způsobem 

zařízení ovládá a jak se pohybuje. Motorická aktivita (pohyb) je měřena za pomoci 

Motion Capture systému (výrobce Optitrack) a zobrazování je zajištěno prostřednictvím 

3D projekční technologie na velkoplošném plátně nebo pomocí běžné projekce na 

plátno či monitory počítačů. V rámci experimentů budou užita různá ovládací zařízení a 

rozhraní, jakými jsou například 3D myš či bezdrátové ovladače z běžné herní konzole 

(Wii RC). Pro záznam a následné vyhodnocení experimentů bude využita technologie 

minikamery snímající a analyzující pozici oka (Eye-tracking). Cílem je výzkumu je zjistit, 

jak lidé řeší úkoly na mapách či obecněji geografických modelech, jak a podle čeho se 

orientují v reálném či virtuálním prostředí a jak odlišné vizuální podněty a různé typy 

zobrazovacích zařízení ovlivňují jejich rozhodování. Součástí studie je zároveň 

zjišťování rozdílů mezi lidmi v jejich dílčích schopnostech, které mohou ovlivňovat 

způsob práce s modely. Pro tyto účely se zjišťují některé osobní údaje např. zkušenost 

práce s mapou a zároveň se vyplňují psychologické testy či dotazníky, které zjišťují 

úroveň dílčích schopností. Příkladem může být test OSIVQ zjišťující, zda je jedinec 

zaměřený spíše obrazově (vizuálně) nebo verbálně.  



 

     

Jak a kde bude studie probíhat?  

Studie bude trvat přibližně̌ 15 minut. V rámci studie budou zaznamenávány informace o 

Vašich pohybech, pohybech Vašich očí a provedených akcích. Na začátku vyplníte 

krátký osobnostní dotazník zjišťující věk, pohlaví a zdravotní stav. Následně budete 

náhodně přiřazeni do jedné konkrétní výzkumné skupiny. Jednotlivé skupiny plní 

podobné úlohy, avšak za různých podmínek. Některé skupiny pracují pouze ve 

virtuálním prostředí a jiné naopak pouze v reálném prostředí. Jedna skupina používá při 

práci pouze myš popř. 3D myš a druhá naopak Wii zařízení. Jedna skupina používá 3D 

brýle, druhá sleduje monitor bez brýlí. Pro sběr dat (dle zařazení do skupiny) budete na 

sobě mít brýle zajišťující 3D vidění se zabudovaným snímáním očních pohybů, či pouze 

eye-trackingové brýle bez 3D projekce popř. bude použit stolní (nekontaktní) Eye-

trackering. Budete mít za úkol za pomoci ovladače manipulovat (natáčet, přibližovat, 

oddalovat atd.) virtuálním modelem či mapou a hledat odpovědi na zadané úkoly — 

především o prostorovém uspořádání scény. Rozhodovat se budete až po zadání 

instrukcí, které budou uvedeny na začátku každého úkolu. V okamžiku, kdy budete znát 

odpověď, zaznamenáte ji ovladačem. Po odpovědi následuje další úkol. Studie bude 

probíhat v HUME lab  Laboratoři pro experimentální humanitní vědy či k tomu určených 

učebnách nebo jiných vhodných prostorech.  

 

 

 

 

 

 



 

     

Přínos studie  

Účastí v rámci studie přispějete k vývoji a zlepšování virtuálních rozhraní, která jsou 

používána pro řízení provozu v oblastech jako letectví, jaderná bezpečnost nebo 

krizový management.  

Rizika pro účastníky studie  

Účast ve studii není spojena s žádnými riziky pro účastníky studie. Scény zobrazují 

virtuální modely, kde máte možnost kdykoliv experiment přerušit a vystoupit z něj bez 

jakéhokoliv postihu. V případě pocitu subjektivních potíží z 3D vidění máte možnost 

experiment ihned ukončit. V případě, že již máte dřívější negativní zkušenost s 3D 

technologií, oznamte to prosím administrátorovi. 

Odměna za účast ve studii  

Zájemci budou odměněni drobnými věcnými odměnami, např. propisovacími potřebami.   

Nové informace o použité metodě ̌

Pokud se objeví nové informace, které by měnily předpoklady uvedené v tomto 

dokumentu, budete s nimi bezprostředně̌ seznámeni.  

Důvěrnost údajů ̊ 

Přístup k údajům o Vás a Vašich datech je umožněn pouze členům výzkumného 

personálu participujícím právě̌ na tomto projektu. Tyto osoby jsou povinny zajištovat a 

zachovávat důvěrnost Vašich údajů̊. S Vašimi osobními údaji bude nakládáno jako s 

přísně̌ důvěrnými a v souladu s právními předpisy České republiky, zejména zákonem 

č. 101/2000 Sb. o ochraně̌ osobních údajů a o změně̌ některých zákonů v platném 

znění. Máte právo nahlížet do záznamů vedených o Vaší osobě̌ a případně̌ požádat o 

odstranění zjištěných nedostatků při jejich zpracování v souladu se zákonem č. 

101/2000 Sb. Data z experimentu budou držena oddělena od dat z osobního dotazníku 



 

     

a informovaného souhlasu. Nebude tedy možné je nekontrolovaně párovat. Osobní 

dotazník obsahuje jednak demografické údaje např. věk, pohlaví a rovněž údaje, které 

se vztahují k obsahu výzkumu např. zkušenost práce s mapou. Rovněž jsou poptávány 

údaje ke zdravotnímu stavu např. poruchy zraku. Tyto údaje slouží pro zamezení 

nevhodných postupů. Např. lidé s poruchou barvocitu nemohou využívat určité typy 

konfigurace barevných palet u map.    

Anonymizovaná data 1 , která jsou výstupem studie, pak mohou být poskytnuta k 

posouzení odborným recenzentům vědeckého časopisu, kde budou výsledky 

publikovány. Dále mohou být poskytnuta dalším výzkumníkům za účelem meta analýzy 

dat. 

Pokud máte dotazy ohledně ̌ důvěrnosti Vašich údajů, či etické stránky experimentu, 

obraťte se na:  

Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. 

Arna Nováka 1 (FF, Arna Nováka 1, budova C — 5. nadzemní podlaží) 

602 00, Brno 

Tel.: 549 497 111  

Email: ceneksasinka@gmail.com 

Dobrovolná účast ve studii a podmínky k odstoupení 

Vaše účast ve studii je dobrovolná. V průběhu experimentu z něj můžete kdykoli 

odstoupit bez udání důvodu.  

 

 

                                                 
1 poskytovaná data jsou identifikovatelná pouze pomocí identifikátoru. Žádná třetí strana 
nemá a nebude mít přístup zároveň k datům s identifikátorem a zároveň k 
informovanému souhlasu, kde je uveden identifikátor.  

 



 

     

Právo klást otázky  

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se této studie, obraťte se přímo na místě na 

experimentátora či na:  

ceneksasinka@gmail.com 

Psychologický ústav FF 

Arna Nováka 1 (budova C, podlaží 5.) 

602 00, Brno, tel. číslo: 549 497 111   

Přidělený unikátní identifikátor   ..................................................... 

 

SOUHLAS  

Já, .............................................................. jsem si přečetl/a výše uvedené informace, 

těmto informacím rozumím a dobrovolně̌ souhlasím se svou účastí ve studii „ 

Experimentální výzkum interaktivních vizualizací ve virtuální realitě“. Rozumím, že 

mohu souhlas odmítnout, případně̌ svobodně̌ a bez udání důvodů ze studie kdykoliv 

odstoupit. Zároveň̌ jsem převzal/a podepsaný stejnopis tohoto formuláře.  

 

..........................................     ......................... 

podpis participanta       datum podpisu 

 

……………………………………   ……………………   ........................ 

jméno a příjmení experimentátora  podpis experimentátora  datum podpisu  


