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ANOTACE
První část práce zahrnuje seznámení s metodou měření oční kamerou (eye-tracking), popisuje její historii,
principy a odvětví, kde se tato metoda využívá. Teoretická část se také věnuje tématu zraku a jeho
zákonitostí, na nichž je metoda měření oční kamerou založena.
Praktická část pak popisuje uskutečněné měření na vybraném vzorku stránek časopisu obsahujících inzerci, s
cílem zjistit do jaké míry je inzerce v časopisech vnímána a zároveň odhalit nejzásadnější prvky, ať už
grafické nebo obsahové, které tuto míru mohou ovlivnit.
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ANOTATION
The first part of the Thesis introduces the eye-tracking method and describes its history, principles and
branches where this method is used. The theoretical part also deal with the theme of vision and its principles
on which the eye-tracking is based.
The practical part describes the measurements with the sample of magazine pages containing an
advertisement. The aim of the measurements was to find out how much is magazine advertising perceived
and at the same time to determine the key elements that may affect it.
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ÚVOD
Pro téma zabývající se využitím oční kamery (eye-tracking) k ověření míry registrace tištěné reklamy a
jejího vlivu na člověka jsem se rozhodla ze dvou důvodů.
Prvním z nich je skutečnost, že mě možnost práce s tématem oční kamery opravdu zaujala. Před
rozhodnutím pracovat na tomto tématu byly mé poznatky o možnosti měření oční kamerou téměř nulové.
Nicméně po získání podrobnějších informací o této metodě jsem na tématu začala ráda pracovat. Jde o
téma zajímavé, živé, neustále se vyvíjející, a oceňuji v kolika oblastech se tato výzkumná technika
úspěšně využívá.
Druhým důvodem bylo, že se nejedná o metodu všeobecně známou a zavedenou. Mnoho lidí
o eye-trackingu již slyšelo, ale obvykle přesně neznají jeho podstatu a princip. A ti, kteří se
již s eye-trackingem již setkali, se zase neshodují v otázce, zda je měření oční kamerou (konkrétně v
oblasti reklamy) smysluplné, nezbytné a hlavně rentabilní.
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou shrnuty hlavní
poznatky o měření oční kamerou obecně, jsou popsány základní principy vizuálního vnímání člověka a
také praktické využití oční kamery nejen v oblasti marketingu a reklamy. Praktická část práce je
zaměřena na realizaci samotného měření oční kamerou a charakteristiku získaných výsledků, které
přispívají k objasnění míry vlivu reklamy na člověka.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
1

EYE-TRACKING

Eye-tracking je moderní technologie, jejíž podstatou je snímání pohybu očí při vnímání vybraného
obrazu [1]. Sleduje se nejen pohyb oka, ale i místo, kam se oko právě dívá, vzdálenost, do jaké má oko
zaostřeno nebo čas, po který oko sledovaný objekt pozoruje,a nezáleží na tom, zda je tento objekt
statický či dynamický.
Zařízení schopné tyto pohyby očí sledovat a měřit, se označuje jako eye-tracker neboli oční kamera. Při
analýze výstupních dat měření lze pak vyčíst jak kvalitativní, tak kvantitativní informace. Kvalitativní
hodnoty poskytují informace o dráze pozorování objektu nebo místa největšího zájmu na pozorovaném
objektu. Z kvantitativních dat lze získat přesné informaceo čase či rychlosti postupu.

1.1

Historie

Technologie eye-trackingu dosáhla skutečného rozmachu a popularity v posledních dvou dekádách,
nicméně její historie sahá již do druhé poloviny 19. století.

1.1.1

Zrod eye-trackingu

První zmínky o eye-trackingu jsou spojeny s výzkumem francouzského oftalmologa Louise Émila Javala
z roku 1879. Ten si všiml, že lidé nečtou text plynule z jednoho konce řádku na druhý, ale ve skutečnosti
zpracovávají text skokově, a to pomocí velmi krátkých přestávek označovaných jako fixace a rychlých
pohybů (přechodů) mezi nimi, tzv. sakád. Tento jev lze bez problémů pozorovat i pouhým okem (obr. 1).

Obr. 1 – Pohyb očí během čtení textu (kroužky = fixace, přechodové čáry = sakády) [2]
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Na přelomu 19. a 20. století pak na tento poznatek navázal Edmund Burke Huey a popsal první
mechanickou metodu pro sledování pohybu očí, a to za pomoci speciálních kontaktních čoček s otvorem
pro zornici oka uprostřed, aby světelné paprsky dopadaly přímo na pupilu. Tato kontaktní čočka byla
lankem propojena s jehlou, kterou byl pohyb oka zaznamenáván na pohybující se papírový pás. Díky
tomu mohl Huey sledovat, kam se čtenář během četby dívá, na jakém slově se zastavil a které zcela
přeskočil (obr. 2a).

Obr. 2 – a) Záznam četby textu pomocí kontaktních čoček vyvinutých E. B. Huyem [3], b) Záznam očních pohybů
na fotografické desce fotochronografu [4]

V roce 1901 Dodge a Cline vyvinuli první neinvazivní techniku měření očních pohybů, nazývaný
fotochronograf. Snímal světlo odražené od rohovky na fotografickou desku (obr. 2b). Tento systém však
zaznamenával pouze vodorovné pohyby oka. O čtyři roky později (1905) americký psycholog
Charles H. Judd vyvinul zařízení, které bylo schopné zaznamenávat oční pohyby v obou směrech, jak
horizontálním, tak i vertikálním.

1.1.2

Vývoj eye-trackingu

Druhé období výzkumu započal Miles Tinker, který se svým týmem vytvořil řadu zkušebních vzorků
odlišných mezi sebou obsahem, velikostí formátu, typem nebo velikostí písma. Pomocí světelných
paprsků odražených od oka na fotografický film zaznamenával rychlost čtení a způsob zaznamenávání
informací viděných čtenářem.
Na základě tohoto principu pracoval paralelně i Guy Thomas Buswell, který se soustředil nejen na oblast
čteného textu, ale i na vnímání grafických obrazců. Své poznatky v roce 1935 pak shrnul v knize „How
people look at pictures“ [5].
V roce 1947 použil Paul Fitts filmový záznam kamer ke studiu pohybu očí leteckých pilotů při přistávání
k posouzení využití zařízení kokpitu stíhačky. O rok později, v roce 1948 byla pro výzkum poprvé
využita kamera umístěná na hlavě testované osoby (Hartridge a Thompson), což znamenalo velký posun
kupředu, hlavně z důvodu odprostění se od dosud velice přísných podmínek měření týkajících se
omezení pohybu hlavy.

14

V roce 1967 ruský psycholog a vědec Alfred Lukyanovich Yarbus použil k měření očních pohybů systém
využívající kamery a malé rovinné zrcadlo připevněné k povrchu kontaktní čočky, jehož světelný odraz
byl zaznamenáván jako odraz od rohovky [6].
Yarbus se mimo jiné zabýval i souvislostí mezi očními pohyby člověka a jeho myšlenkovými procesy.
Dokázal, že dráhy těchto pohybů a jejich fixace se mění v závislosti na myšlence (úkolu), se kterou je
obrázek nebo objekt pozorován [7, s. 7]. Ukázka eye-trackingových výstupů na obr. 3 ukazuje vliv
otázky a zadaného úkolu na dráhu očního pohledu.

a)

d)

b)

c)

e)

f)

Obr. 3 – Vliv konkrétních otázek na místo pohledu při pozorování určitého objektu. Nejdříve si jedinec prohlížel
obrázek bez jakýchkoliv instrukcí; poté obdržel jednotlivé úkoly k odhadnutí rozdílných informací, jež mu obrázek
může poskytnout: a) původní obrázek, b) volně prohlížený, c) zapamatování oblečení postav, d) odhad majetkového
postavení rodiny, e) odhad věku postav, f) odhad, po jak dlouhé době se rodina s návštěvníkem setkává [8]

Následovalo období útlumu vývoje eye-trackingu. Jedním z důvodů byla mylná představa, že v této
oblasti byly již všechny realizovatelné výzkumy provedeny a prakticky nelze objevit nic nového,
k čemuž se ve své zprávě z roku 1963 přiklání i Miles Tinker [9]. Dalším z důvodů, proč začal
eye-tracking ztrácet v polovině minulého století svoji popularitu byla dle Montella [10, s. 29] skutečnost,
že vyhodnocování metod měření bylo velmi zdlouhavé a složité. Data se vyhodnocovala zpětně a bez
pomoci počítačové techniky. Vzhledem k obrovskému množství získaných dat bylo takové vyhodnocení
časově náročné a navíc ne vždy přesné a komplexní.
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Se 70. lety 20. století přišel opět stoupající zájem o výzkum v oblasti eye-trackingu a to jak v technologii
snímání očních pohybů, tak i v jejich psychologickém spojení s kognitivními procesy. Psychologové se
podle Kowlerové [11] před rokem 1970 zabývali zejména vztahy mezi očními pohyby a jednoduchými
vizuálními stimulačními podněty, jako byly cíl pohledu, kontrast či umístění objektu, a kognitivní faktory
jako paměť, učení, pozornost byly ignorovány. Změna tohoto postoje spadá právě do 70. let 20. století,
kdy se začaly studovat vztahy mezi kognitivními procesy a fixacemi oka.
Vývoj nebyl patrný pouze v technologii získávání dat, ale i v jejich následné analýze a konečném
vyhodnocování. Jedním z milníků vývoje eye-trackingu té doby pak bylo využívání technologie snímání
očních pohybů v reálném čase (do té doby byla naměřená data zpracovávána pouze zpětně) a využívání
interakce člověka s počítačem.
U systémů používaných v současnosti se stalo analyzování dat díky technologickému pokroku v oblasti
výpočetní techniky nesrovnatelně rychlejší, pro uživatele jednodušší a samozřejmě mnohem přesnější.
Stále vzrůstající zájem o eye-tracking také souvisel s přijatelnějšími finančními náklady. Zatímco dříve
byl díky neúměrně vysokým nákladům využíván sporadicky, v dnešní době ho lze nalézt a úspěšně
využít v mnoha oblastech lidské činnosti.
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2

ZRAK

Zrak je právem považován za nejdůležitější smysl člověka, jenž neustále poskytuje informace o okolním
prostředí a zprostředkovává více než 80 % všech vjemů [12]. Umožňuje člověku vnímat tvary, kontrast,
hloubku, vzdálenost, světlo a barvy. Jak je patrné z obr. 4, člověk je schopen vnímat pouze malou část
elektromagnetického záření, a to v rozmezí 380–740 nm.

Obr. 4 – Elektormagnetické spektrum [13]

2.1

Stavba oka

Hlavním orgánem zrakového ústrojí je oko. Oční bulbus má téměř kulovitý tvar o průměru přibližně
23 mm. Lidské oko přijímá okolní světlo dopadem na sítnici. Nejdříve parsek světla proniká rohovkou,
což je tenká struktura na vnější straně oka. Ta pomáhá zostřit dopadající světlo. Hned za rohovkou je
prostor vyplněný nitrooční tekutinou sestávající se z 98 % vody a dále z NaCl, bílkovin a sacharidů, jež
se svojí funkcí podílí na výživě rohovky a také na lomu světla přicházejícího do oka. Tento prostor
se nazývá přední komora oční.
Jak ukazuje obr. 5, po průchodu přední komorou stojí v cestě světelnému paprsku barevná a neprůsvitná
duhovka. Má tvar terčíku s kruhovým otvorem uprostřed neboli zornicí, jejímž nejdůležitějším úkolem je
regulace dopadajícího světla na sítnici, díky schopnosti se zužovat nebo rozšiřovat. Její velikost je tedy
proměnlivá, a to v rozmezí 2 až 8 mm. Dopadá-li na oko více světla, zornice se zmenší. Na sítnici tak
dopadá úzký svazek paprsků světla a ostrost vidění se prohloubí. V opačném případě, kdy je oko
vystaveno méně intenzivnímu světlu, se zornice rozšíří. Zajímavostí je, že v případě ozáření pouze
jednoho oka reagují na tento podnět oči obě. Svaly ovládající šíři zornice jsou na lidské vůli nezávislé.
Za duhovkou je umístěná čočka důležitá pro akomodaci oka neboli zaostření na různě vzdálené
předměty. Čočka je dokonale průhledná a velice pružná. Za čočkou pak je zadní komora oční obsahující,
podobně jako přední komora oční, nitrooční tekutinu naléhající na sítnici, což je jemná, několikavrstvá
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blána na vnitřní straně oční stěny. Nacházejí se zde dva typy smyslových buněk citlivých na světlo,
tzv. fotoreceptorů – tyčinky a čípky. Klíčovou složkou tyčinek a čípků jsou fotoaktivní pigmenty.
V tyčinkách se jedná o rhodopsin, v čípcích o jeden ze tří druhů iodopsinu, a to konkrétně červený,
modrý nebo zelený. Molekula takového pigmentu se dopadem světla rozpadne. Přitom vznikne
elektrický impulz, který je přenášen dál očním nervem do mozku.

Obr. 5 – Složení oka [14]

Na sítnici je asi 130 milionů tyčinek. Ve srovnání s čípky reagují na nižší intenzitu světla, avšak nejsou
schopny rozeznávat barvy, pouze odstíny šedé barvy. Uplatňují se tedy převážně za zhoršených
světelných podmínek. Ve tmě se rhodopsin po rozpadu opět obnovuje, ale jeho obnova je pomalejší než
štěpení. To má za následek, že při přechodu ze světla do tmy člověk chvíli nevidí a naopak, ze tmy
do světla, je zpočátku oslněn [15, s. 152]. Čípků je v porovnání s tyčinkami pouze 7 milionů a díky
přítomnosti zmíněného iodopsinu, umožňují barevné vidění.

a)

b)

Obr. 6 - a) Průřez sítnicí s vyobrazením tyčinek a čípků [16], b) Rozmístění tyčinek a čípků na sítnici [17]
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Fotoreceptorové buňky jsou v sítnici rozloženy nerovnoměrně. Místo s největším počtem čípků na sítnici
se nazývá žlutá skvrna. Je to místo nejostřejšího vidění. Naopak místo, kde zrakový nerv vstupuje
do oka, a kde se tedy nevyskytují ani tyčinky ani čípky umožňující zrakové vidění, je označováno jako
slepá skvrna. Směrem k okraji sítnice čípků ubývá, naopak tyčinek značně přibývá. Rozmístění tyčinek
a čípků na sítnici ukazuje obr. 6.

2.2

Okohybné svaly

Na správné fungování oka a kvalitu vidění mají vliv i okohybné svaly, neboli tzv. zevní oční svaly. Ty
zabezpečují pohyb oka a tím přizpůsobují a mění směr pohledu člověka. Aby obraz dopadal na sítnici,
přesně do žluté skvrny, je potřeba jemného pohybu oční koule právě okohybnými svaly. Na každém oku
je jich celkem šest: čtyři přímé (vnitřní, vnější, hornía dolní) a dva šikmé (dolní a horní).
Okohybné svaly vykazují stálou aktivitu a jejich rychlá a neobyčejně přesná změna kontrakce je důležitá
pro binokulární vidění. Tyto svaly pracují společně a vyváženě tak, že zajišťují dokonalou souhru pohybů
obou očí. Jak popisují Synek a Skorkovská [18], pohyby očí se dějí kolem tří hlavních os rotace, též
nazývaných Fickovy osy: osa horizontální (pohyb nahoru – elevace, dolu – deprese), osa vertikální
(pohyb směrem dovnitř – adukce, zevně – abdukce), osa předozadní (stočení oka dovnitř – intorze,
stočení oka ven – extorze). Horizontální svaly pohybující kolem vertikální osy ( pouze v jednom směru).
Vertikální svaly pak pohybují okem kolem všech tří os [18, s. 72].

2.3

Zrakové vnímání

Zrakové vnímání neboli vidění je vlastně příjem a zpracování informací o vnějším světě. Jde
o komplikovaný proces, který je výsledkem spolupráce celého zrakového ústrojí na všech jeho stupních,
tedy oka, zrakové dráhy a mozkových center [19, s. 12]. Samotné vidění, resp. vnímání světla pak
spočívá v citlivosti zrakových pigmentů. Tím se spouští řetězec chemických reakcí, jež vedou k přeměně
signálu na elektrický potenciál a pokračování takto zpracované informace do zrakových center v mozku.

2.3.1

Rozlišování intenzity světla

Citlivost lidského oka na světlo různých vlnových délek je jiná za denního světla a jiná při nočním
vidění. Na základě vnímání intenzity světla jsou definovány tři typy vidění; fotopické, uplatňující se za
vysokých intenzit světla, kdy vidění je zajišťováno téměř výhradně čípky, skotopické, které je spojováno
převážně s činností tyčinek, a vidění mezopické, které je jakýmsi přechodným stavem, kdy se v závislosti
na intenzitě světla uplatňují jak tyčinky, tak čípky.
Při fotopickém vidění, tedy vidění za denního světla, mají čípky maximální citlivost v oblasti přibližně
550 nm, tedy ve žlutozelené části elektromagnetického spektra. Nicméně, jak ukazuje obr. 7, dalo by se
říci, že dokáže pokrýt celé viditelné spektrum, byť s nižšími hodnotami citlivosti na jeho okrajích.
Naproti tomu skotopická křivka má své maximum v kratších vlnových délkách, v oblasti modrozelené
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barvy, tedy okolo 490 nm, a tyčinky nejsou v podstatě citlivé na červenou barvu. Rozdílný průběh
spektrální křivky fotopického a skotopického vidění je podstatou Purkyňova efektu, kdy za klesající
intenzity světla (za šera) získávají červené barvy tmavý až černý odstín, žluté barvy blednou a modré
jsou naopak jasnější.

Obr. 7 – Křivka fotopického (červená křivka) a skotopického vidění (modrá křivka) [20]

2.3.2

Rozlišování barev

Barevné vidění je zejména záležitostí čípků. Barevný vjem je díky třem druhům iodopsinu, tedy
fotoaktivního pigmentu, jejž čípky obsahují. Tyto pigmenty jsou spektrálně selektivní a každý druh je
citlivý na jiný rozsah vlnových délek. Jak ukazuje obr. 8, ty s citlivostí v oblasti zhruba 400–500 nm
zajišťují vjem barvy modré, receptory citlivé na záření v rozsahu vlnových délek přibližně 500–600
vyvolávají vjem zelené barvy a dopad světla na receptory citlivé v oblasti 600–700 nm se projeví jako
barva červená.

Obr. 8 – Křivky absorbance tří druhů čípků a tyčinek pro různé vlnové délky dopadajícího světla [21]
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Lidské oko tedy vytváří barevný obraz ze tří jednobarevných dílčích složek. Podráždění pouze jednoho
druhu čípku se projeví vjemem základní barvy. Excitací dvou či všech tří typů lze získat barevné odstíny
a bílou až šedou barvu. Naproti tomu černá barva je vnímána za předpokladu, že ani jeden z čípků
podrážděn není.

2.3.3

Zraková ostrost

Další důležitou vlastností zraku je schopnost rozeznat od sebe různé objekty. Rozlišovací schopnost oka
definuje Šikl [19] jako minimální vzdálenost dvou bodů v prostoru, kterou je oko z určité vzdálenosti
ještě schopné rozlišit. To ovlivňuje koncentrace fotoreceptorů na sítnici, neboť vzdálenost mezi dvěma
receptorovými buňkami přímo odpovídá nejmenší možné vzdálenosti mezi dvěma vnímanými body
v prostoru [19, s. 62].
Zraková ostrost je kromě hustoty světlocitlivých buněk závislá na dalších faktorech jako jasu podnětu,
barvě světla a vzdálenosti obrazu tohoto podnětu na sítnici od žluté skvrny (fovey), tedy místa
nejostřejšího vidění. To znamená, že například při optimální vzdálenosti očí od monitoru, což je přibližně
60 cm, a při úhlu 1,5° až 2°, což odpovídá vrcholovému úhlu

vidění, je průměr ostrého obrazu

na sledovaném monitoru velikosti cca 20 mm [18, s. 70].
Periferní vidění je mnohem méně ostré než vidění přímé. Jeho hlavní předností je lepší vidění
za zhoršených světelných podmínek a rychlé reakce na pohybující se objekty. Na ně oči v nejbližším
okamžiku přesunují pozornost člověka a tím napomáhají k rychlému vyhodnocení nastalé situace.
Prostorové vidění umožňuje nejen orientaci v prostředí, ale i správný odhad vzdálenosti. Zrak dokáže
zprostředkovat trojrozměrné vnímání prostoru díky bezchybné spolupráci obou očí, z nichž každé
zpracovává vjem z odlišného úhlu. Tato schopnost očí se nazývá binokulární vidění. Jak uvádí Synek
a Skorkovská [18], jevu prostorového vidění lze dosáhnout i při tzv. monokulárním vidění, tedy
v případě, když je objekt pozorován pouze jedním okem. Jedním z mechanismů, které tento fakt
umožňují je tzv. zraková zkušenost, kdy pozorovatel je již z minulosti poučen o určitých zákonitostech,
např. že s rostoucí vzdáleností velikost předmětů klesá [18, s. 74].

2.4

Pohyby očí

Oko není nikdy v naprostém klidu. Dalo by se naopak říci, že je v neustálém pohybu. Zaznamenává
jeden úsek po druhém. Aniž si to člověk plně uvědomuje, během sledování pozorovaného objektu oko
provede až tisíc různých pohybů. Na zlomek vteřiny se zastaví na významném detailu (zaostří)
a pohne se dál [22].

2.4.1

Druhy očních pohybů

Oční pohyby lze primárně rozdělit do několika hlavních skupin – sakády a fixace, malé oční pohyby,
plynulé sledování, vergence a vestibulární oční pohyby.
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Sakády a fixace
Sakády jsou velmi krátké a rychlé oční pohyby, jež slouží k prozkoumávání scény, kdy se pozornost
postupně přesouvá na různá potenciální místa zájmu a tím si člověk vytváří o scéně komplexní
představu. Tyto pohyby nejsou plynulé, ale spíše trhavé. Je to dáno právě jejich rychlostí a frekvencí.
Jedná se o nejrychlejší pohyb v lidském těle a za jednu vteřinu provede oko přibližně tři až čtyři
sakadické pohyby. Délka jejich trvání záleží na činnosti. Například sakáda při čtení textu bude trvat déle
než při letmém prohlížení obrazu. Během těchto očních pohybů nezískává člověk žádné informace. Dalo
by se říci, že je prakticky slepý, a to z důvodu nemožnosti v mozku zaznamenat obraz takto rychlého
pohybu.
Vizuální informace o okolním prostředí získává člověk v průběhu fixací. Zjednodušeně by se dala fixace
charakterizovat jako moment zacílení pohledu a setrvání po dobu získání informací o takovém místě. Jak
uvádí Holmqvist [23], fixace trvají obvykle 200–300 ms, (ale mohou trvat i několik vteřin) a 90 %
veškerého času potřebného k pozorování scény je tvořeno právě fixacemi [23, s. 21].

Obr. 9 – Reprodukce Alfreda Yarbuse: záznam očních pohybů při sledování obrazu dívčí tváře [24]

Představu, jak drobné a rychlé pohyby fixace a sakády jsou a kolik zdánlivě neuspořádaných pohybů
člověk během pozorování jednoduchého obrázku provede, naznačuje obr. 9.

Malé oční pohyby
Bylo zmíněno, že nejvíce vjemů získává oko během fixací. Nicméně ani během fixací není oko
v naprostém klidu a zcela nehybné. Pokud by se totiž zcela zastavilo, receptory na sítnici si na tuto
jednotvárnou situaci zvyknou a obraz se ztratí. Tomuto stavu zabraňují tři druhy tzv. malých očních
pohybů: mikrosakády, drift a tremor. Mikrosakády jsou nepravidelné pohyby oka vysoké rychlosti,
trvající 10–20 ms. Drift, neboli pomalé klouzání očních os, jsou pomalé pohyby, pro každé oko jiné, kdy
se v průběhu 200 ms osa vychýlí cca o 6′, což je jedna desetina stupně, a obraz na sítnici se posune
v rozmezí 10–15 čípků. Klouzavé oční pohyby jsou pro každé oko nezávislé. Každé oko si driftuje
rozdílně a jedná se tak o jediný asymetrický oční pohyb člověka. Tremor neboli oční třes je pohyb
s vysokou frekvencí 70–90 Hz. Fixační oční pohyby jsou na vůli nezávislé, tedy člověkem
neovlivnitelné.
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Plynulé sledovací pohyby očí
Umožňují sledovat objekty pohybující se kontinuálně určitou rychlostí. Jsou předurčeny pro hladké
pozorování a na rozdíl od sakád poskytují informace o pozorované scéně. Tato schopnost oka je snížena,
pokud se objekt nepohybuje konstantně nebo se jeho rychlost začne zvyšovat na mez, kdy již oko není
schopno pohybující se objekt plynule sledovat. Potom nastupují pohyby očí, které vznikající opoždění
za pohybujícím se objektem vyrovnávají. Plynulé sledovací oční pohyby (stejně jako sakády), jsou vůlí
ovlivnitelné, lze je trénovat a lze si tak vylepšit kvalitu okulomotorického systému [25, s. 73].

Vestibulární oční pohyby
Kompenzují mírné pohyby hlavy nebo těla tak, aby byl zachován stejný směr pohledu.

Vergence
Tento druh očních pohybů charakterizuje Jošt [26] jako souběžné pohyby obou očí v opačném směru tak,
aby byl pozorovaný objekt promítán stále na stejné místo na sítnici v obou očích. Pokud se pozorovaný
objekt přibližuje, oči se pohybují k sobě a naopak, když se vzdaluje, oči se pohybují od sebe [26, s. 191].

2.4.2

Vnímání pohybu

Zpracování pohybové informace by se dalo charakterizovat jako vyhodnocení kombinace změn
odehrávajících se v zorném poli člověka, ale současně i pohybů těla, hlavy a očí.
Pohybuje-li se podnět pomalu, ne rychleji než úhlovou rychlostí 30–40° za sekundu, jsou zapojeny
sledovací neboli pomalé oční pohyby. Zvýší-li se rychlost až na takovou úroveň, že pohybující se objekt
nestíhají oči sledovat, nastupují rychlé oční pohyby, sakády s trváním asi 20 ms a úhlovou rychlostí až
90° za sekundu. Přesněji řečeno pomalé sledovací pohyby jsou přerušeny náhlým sakadickým pohybem,
jenž obnoví umístění sledovaného objektu v centru žluté skvrny [27].
Práh pro vnímání pohybu je 1–2′ za sekundu; klesne-li rychlost na rozmezí 40–60″, mizí schopnost
pohyb vnímat. Výše diskutované platí v případě, ze jsou v zorném poli oka přítomny i kontrastní
předměty. Jestliže tomu tak není, klesá práh vnímání pohybu až na 15 stupňů za sekundu [25, s. 71].
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3
3.1

SLEDOVÁNÍ OČNÍCH POHYBŮ
Metody měření očních pohybů

Při měření oční kamerou nejde v podstatě o měření pohybu očí, ale naopak o měření klidového stavu očí,
tedy očí v době fixace. V současné době existuje celá řada rozličných metod snímání pohybů očí, z nichž
každá má své specifické využití. Základní rozdělení je na metody kontaktní a bezkontaktní. Při
kontaktním způsobu je k povrchu oka připevněno umělé těleso (nejčastěji speciálně upravená kontaktní
čočka). Metody bezkontaktní jsou založeny na využití elektrických a optických principů [26, str. 276].
V současné době mezi nejčastěji používané metody měření očních pohledů patří magnetookulografie,
elektrookulografie a videookulografie.

3.1.1

Elektrookulografie

Metoda využívající rozdílných elektrických potenciálů rohovky a sítnice, které způsobují změny
elektrostatického pole při změně polohy oka se nazývá elektookulografie (EOG). Jak znázorňuje obr.
10a, velikost elektrostatického pole je snímána elektrodami umístěnými po stranách očí testované osoby.
Oči se chovají jako dipóly s kladným pólem na rohovce a záporným pólem na sítnici (obr. 10b).
Pro zdokonalení detekce pohybu očí se někdy využívají i elektrody umístěné nad a pod očima. Výhodou
této metody je možnost sledování očních pohybů i při zavřených očích (neurologická vyšetření),
nevýhodou je pak nižší rozlišovací schopnost a nízká mobilita systému. Jak poznamenává
Duchowski [7], tato metoda měří polohu očí relativně k hlavě a z tohoto důvodu se nedá využívat
k přesnému určení místa pohledu bez současného měření polohy hlavy [7, s. 52].

a)

b)
Obr. 10 - a) umístění elektrod [28], b) princip EOG [29]

3.1.2

Magnetookulografie

Magnetookulografie (MOG) je metoda využívající cívky zabudované v kontaktní čočce. Pohybem oka
v magnetickém poli, které je zajištěno pomocí dalších cívek umístěnýchpo stranách hlavy testované
osoby, se mění indukce snímací cívky. Díky této metodě lze měřit jak horizontální, tak vertikální složku
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pohybu, a je možné dosáhnout maximální přesnosti v řádu setin stupně. Nevýhodou však je vysoká cena
kontaktních čoček, jejich rychlé opotřebení a hlavně samotná invazivnost metody, která znamená jisté
omezení pro testovanou osobu [30].

3.1.3

Videookulografie

Pojmem videookulografie (VOG) zahrnuje skupinu metod fungujících na principu přímého optického
sledování pohybů oka. Může se jednat o jeho rotaci, podoby zornice, pozice oka nebo sledování odrazů
světelných zdrojů (nejčastěji infračervených) na rohovce. Nicméně ani tyto metody, bez dodatečných
měření, nevypovídají o místě pohledu člověka [7, s. 53].

3.1.4

Kombinace odrazů světla od zornice a rohovky

Dosud uvedené metody nejsou bez fixace hlavy schopné poskytnout informace o místě pohledu. Metoda
kombinovaného měření odrazů světelných paprsků od středu zornice a na rohovce umožňuje v reálném
čase dopočítat a tím určit přesné místo pohledu. Tyto odrazy jsou známy jako Purkyňovy obrazy
a vznikají na povrchu struktur přední části oka odrazem paprsků světla. Jednotlivé odrazy mají různý
úhel, v závislosti na části oka, od které se odrazily. Jak znázorňuje obr. 11, lidské oko má čtyři
světlolomné plochy. V praxi však, jak uvádí Duchowski [7], oční kamery většinou snímají pouze první
odraz, tj. odraz od vrchní plochy rohovky, který je od středu zornice nejdále. I to však ve většině případů
stačí k dosažení uspokojivých výsledků, ze kterých je pak možné dopočítat přes úhel pohledu konkrétní
místo pohledu očí [7, s. 54].

Obr. 11 – Světlolomné plochy oka – přední plocha rohovky (P1), zadní plocha rohovky (P2),
přední plocha čočky (P3), zadní plocha čočky (P4) [31]

Při pozorování předmětu umístěného v dálce je obraz odražený od přední stěny rohovky (I v obr 12a)
jasný a přímý, odraz od zadní stěny rohovky je také přímý, je zhruba stejně velký jako první, ale je méně
jasný (ve většině případů nelze zaznamenat). Obraz vzniklý odrazem světla od přední plochy čočky
(III v obr. 12a) je zvětšený, přímý a méně zřetelný než obraz první. Čtvrtý Purkyňův obraz (IV v obr 12a)
odražený od zadní plochy čočky je převrácený a zmenšený. Jestliže však oko začne pozorovat předmět
umístěný v blízkosti oka, dojde ke změně polohy a velikosti třetího Purkyňova obrazu (obr. 12c) se stane
menším a jasnějším, což dokazuje skutečnost, že v průběhu akomodace oka dochází k vyklenutí přední
plochy čočky.
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a)

b)

c)

Obr. 12 – Pohled na oko s Purkyňovými obrazy (a) [32]; schematické znázornění Purkyňových obrazů při
pozorování vzdáleného (b) a blízkého předmětu (c) [33]

Všechny optické metody měření očních pohybů jsou díky kombinaci neinvazivnosti a relativně vysoké
přesnosti široce využívány a oblíbeny.

3.2

Princip měření očních pohybů pomocí videokamery

Jak bylo zmíněno v kap. 3.1.4, k analýze polohy oka a vyhodnocení očních pohybů pomocí videokamery
je klíčové určit střed zornice. Toho se docílí pomocí speciálního algoritmu určeného k vyhledání
a vymezení bodů na okraji zornice, jejich následného proložení vhodnou matematickou funkcí popisující
kruh či elipsu a konečně nalezení středu tohoto kruhu či elipsy. Základním požadavkem je tedy detekce
hran objektu, v tomto případě zornice, které se musí výrazně lišit od pozadí obrazu, například úrovní
jasu. Algoritmus proto hledá pomocí histogramu hraniční body (přechod) mezi zornicí a duhovkou [34].

a)

b)

c)

Obr. 13 – a) světlá zornice, b) tmavá zornice, c) zobrazení plochy zornice pro detekci hran [35]

Jak lze vidět na obr. 13, k dispozici jsou dvě základní techniky určování středu zornice. Jejich rozdíl
spočívá jednoduše v umístění zdroje infračerveného světla vůči optice oka. Za předpokladu, že je
osvětlení souosé s optickou cestou oka, chová se oko jako reflektor. Světlo se od sítnice odráží a vytváří
efekt světlé zornice, podobný efektu červených očí u fotografie (obr. 13a). Umístěním zdroje světla
mimo optickou cestu oka se zornice jeví tmavě směřováním odrazu světla mimo kameru (obr. 13b).

3.2.1

Typy očních kamer

Výchozí sestava optického systému pro měření oční kamerou obsahuje zdroj infračerveného světla a oční
videokameru, která odrazy světla snímá. Jak poznamenává Vysekalová [36], pro sledování zraku se
v současné době využívají dva základní typy systémů. U prvního z nich, kterému se také říká mobilní
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systém, jsou kamera i světelný zdroj umístěny na hlavě testované osoby, nejčastěji v podobě brýlí
či přilby (obr. 14). Druhou alternativou, ji znázorňuje obr. 15, je umístění zdroje světla a kamery
před měřený objekt, tedy před testovanou osobu. Tento typ je znám jako stacionární neboli statický
systém [36, s. 62].

Obr. 14 – Náhlavový systém [37]

Obr. 15 – Statická oční kamera [38]

Oba dva zmíněné typy mají své klady i zápory. Snímání pohybu zraku mobilní oční kamerou se řadí mezi
nejnovější metody eye-trackingu. Mezi hlavní výhody náhlavového systému patří možnost prohlížení
téměř jakéhokoliv materiálu v jeho přirozeném prostředí. Právě mobilita nabízí širokou řadu využití
tohoto druhu oční kamery. Lze jím realizovat měření v reálném prostředí, jako například ověřovat
efektivitu a srozumitelnost dopravního značení z pohledu řidiče, či ověřovat účinnost venkovní reklamy
na plakátovacích plochách a billboardech. Nemalé procento připadá i na tzv. in-store research neboli
zaznamenávání a ověřování nákupního chování spotřebitele přímo v obchodech. Mobilní oční kamery se
úspěšně využívái při testování ovladatelnosti přístrojů (např. telefonů, počítačů), či pro testování
funkčnosti různých prvků určených k navigaci a orientaci.
Jeho hlavní nevýhodou je nemožnost automatického zpracování dat bez speciálních doplňků, které
dokáží sladit pozorovaný objekt a pohyb hlavy testované osoby. Proto je ve většině případů nutné
videonahrávku zpracovávat manuálně, což prodlužuje, a tím prodražuje realizované výzkumy [36, s. 62].
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Statická oční kamera má dvě zásadní výhody. První z nich je absesnce jakéhokoliv měřicího přístroje
na testované osobě, který by svou přítomností mohl více či méně ovlivňovat pocity testované osoby a tím
i výsledky měření. Druhým kladem je automatické zpracování dat, kdy odpadá ruční zpracování
naměřených údajů a tím se výrazně zkracuje doba potřebná pro jejich vyhodnocování.
Na druhou stranu, podstatnou nevýhodou tohoto způsobu měření je nereálnost prostředí, ve kterém
k získávání dat dochází. Veškeré podněty je nutné promítat na monitor (plátno, obrazovku), který
testovaná osoba sleduje. U výzkumů týkajících se webových stránek, které se zpravidla jinde
než na monitoru či displeji telefonu nesledují, to samozřejmě nevadí, nicméně u výzkumů zaměřených
na pozorování materiálů, které se běžně na monitoru neprohlíží (tiskoviny, venkovní reklamy, apod.),
může dojít k jistému ovlivnění výsledků [23, s. 24].

3.2.2

Kalibrace přístroje

Pro získání spolehlivých a co nejpřesnějších dat je kalibrace měřicího zařízení podstatnou a nezbytnou
součástí samotného experimentu. Testovaná osoba se při kalibraci dívá na jeden, popř. více bodů,
zatímco systém oční kamery zaznamenává a ukládá hodnoty, které korespondují s danými směry
pohledu. Špatná kalibrace může znehodnotit výsledná data a tím vlastně i celé měření a experiment.

3.2.3

Rychlost a přesnost měření

Rychlost měření oční kamery je závislá na její obnovovací frekvenci, která se vyjadřuje v hertzech
a udává počet obnovení obrazu za vteřinu. Tato frekvence většiny současných typů očních kamer se
pohybuje v rozmezí 50–300 Hz. Při frekvenci 300 Hz je poloha oka zaznamenávána každé 3,3 ms.
Nejdokonalejší systémy, uplatňující se například pro výzkumy čtení, mohou pracovat s obnovovací
frekvencí až 500 Hz, což odpovídá rychlosti jednoho snímku za 2 ms. Vzhledem k tomu, že doba
potřebná k vytvoření efektivního obrazového vjemu na sítnici trvá přibližně 0,1 sekundy (tedy 10 Hz),
tak i systémy s nižšími obnovovacími frekvencemi jsou při měřeních naprosto dostačující [23, s. 30].

3.2.4 Kritéria měření
Po skončení měření, následuje analýza dat. V první řadě je nutné si u každého testovaného materiálu
zvolit místa zásadního významu pro získání informací (AOI – area of interest). U reklamy, na kterou je
tato práce zaměřena, to jsou hlavně loga inzerujících společností, značky výrobků, titulky inzerce,
ústřední obrázek, kontakt, cena inzerovaného výrobku atd.
Poté se videonahrávka zraku zpracovává ve specializovaném programu. Nejčastěji posuzovanými
hodnotami jsou [7, s. 173]:
•

místo fixace – na jaký bod dopadl pohled respondenta

•

celkový počet fixací – kolik fixací bylo na konkrétním místě

•

délka trvání fixace – jak dlouho se testovaná osoba na konkrétní bod zaměřila
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•

celkový čas fixací – kolik času představují fixace na daném bodu

•

série fixací (scan paths) – pořadí (posloupnost) naměřených fixací

•

relativní procento fixací v předem vymezených oblastech zájmu – kolik procent fixací z celkového
počtu bylo v dané oblasti zájmu, popřípadě délka trvání fixací v určité oblasti

3.3

Vizualizace dat měření

V převážné většině se pro vyhodnocování dat naměřených oční kamerou používají dva nejrozšířenější
typy výstupu, a to vizualizace dráhy zraku (gazeplots neboli scanpath), což je zaznamenání posloupnosti
jednotlivých fixací a sakád nad původním zkoumaným obrazem, a teplotní mapy (heatmaps), které
prezentují místa s nejvyšším počtem pohledů. Mezi další, ne již tak rozšířené výstupy eye-trackingu patří
metody clustery, vyhodnocení ve vztahu k již zmíněným oblastem zájmu a metody „včelího roje“

3.3.1

Dráha zraku

Jedná se v podstatě o graf, který ukazuje sekvenci pohybu očí při pozorování určitého objektu, prezentuje
pořadí a délku fixací na konkrétním místě zkoumaného materiálu. Jednodušeji řečeno, pomocí kruhů
(fixací) a čar (sakád) ukazuje místa, na která respondent zaměřil svoji pozornost. Poloměr kruhu pak
vypovídá o délce trvání fixace (větší kruh = delší fixace). Číslo v kruhu značí posloupnost jednotlivých
fixací během pozorování objektu [39].

a)

b)

c)

Obr. 16 – vyhodnocení dráhy zraku: a) původní obrázek; b) gaze plot obrázku sledovaného jednou osobou po dobu
10 vteřin; c) obrázek sledovaný třemi osobami vždy po dobu 10 vteřin. Z obou diagramů lze vyčíst, že objekt
přitahující nejvíce pozornosti je název telefonu, dále je to produkt samotný a logo společnosti. Textu si respondenti
všimli, avšak zůstává nepřečten [40]

Z důvodu přehlednosti je ideální tento druh výstupu pořizovat pro každého respondenta zvlášť. V případě
zaznamenání výstupů od více respondentů na jednom obrázku je nezbytné barevně odlišit grafy pro
jednotlivé účastníky a zejména nepřekročit přijatelný počet respondentů, neboť vzájemným překrytím
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mnoha grafů přestává být výstup srozumitelný. Rozborem tohoto druhu výstupu lze zjistit postup
spotřebitele při sledování obrázku. Důležitým ukazatelem je také posloupnost míst, na něž se účastník
zaměřil.

3.3.2

Teplotní mapa

Teplotní mapa je velice oblíbeným druhem vizualizačního výstupu oční kamery, kterému lze jednoduše
porozumět a kde je na první pohled vidět výsledek výzkumu. Jde v podstatě o graf podobný
termosnímku, kde místa s největší pozorností se zobrazují červeně, s klesajícím zájmem o určité místo se
potom mění do žluté až k zelené [39]. Graf umožňuje zobrazit výsledky všech testovaných osob společně
do jednoho výstupu nebo do výstupů oddělených, pro každého účastníka zvlášť. Teplotní mapa se vytváří
na základě počtu nebo délky fixací.

Reverzní teplotní mapa (opacity map)
Tato forma vizualizace slouží k detekci oblastí, které spotřebitelé na testovaném materiálu projdou bez
povšimnutí. Je založená na zviditelnění (zprůhlednění) míst, kterým respondenti věnují největší
pozornost. Svým pohledem v podstatě zprůhlední černou vrstvu, kterou je celý obrázek překrytý, a tím
při srovnání s originálním obrázkem jasněji vyniknou ignorované oblasti, jež zůstanou skryté (obr. 17c).

a)

b)

c)

Obr. 17– a) původní obrázek, který sledovalo 5 respondentů po dobu 5 vteřin; b) teplotní mapa obrázku reflektující
počet fixací; c) reverzní teplotní mapa obrázku prozrazující místa největšího zájmu [40]

3.3.3

Cluster, oblast zájmu a BeeSwarm

Cluster je druh výstupu automaticky vygenerované oblasti zájmu, na základě získaných souřadnic,
ukazující místa (plochy) s nejvyšší koncentrací očních fixací respondentů. Každý takovýto cluster má
z důvodu odlišení svoji vlastní barvu a obsahuje informace o počtu uživatelů, kteří se na tuto oblast
soustředili (obr. 18).
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a)

b)
Obr. 18 – Ukázka výstupu oční kamery Cluster (a), AOI (b) [41]

Výstup dat oční kamery ve formě vyhodnocení oblastí zájmu (AOI) představuje předem vybrané části
testovaného obrázku, pro něž se zjišťují informace o počtu očních fixací. Jedná se většinou o místa, která
jsou klíčová pro zkoumané objekty. V případě reklamy to jsou loga společností, názvy inzerovaných
výrobků nebo fotografie výrobků samotných.
Formu vizualizace dat BeeSwarm lze charakterizovat jako snímek pozornosti v danou chvíli. Jde vlastně
o znázornění pohledu ve formě jednotlivých bodů. Tento typ výstupu udává data od zvoleného počtu
respondentů, které zobrazují pohled každého jednotlivce, ale pouze v konkrétním čase (obr. 19). Tímto
způsobem lze tedy získat informace, kam se účastníci dívali například v 10. vteřině od počátku
pozorování. Tento druh výstupu je možné uplatnit jak ve formě statických snímků, tak ve formě
videonahrávky. Nutností u tohoto výstupu je, aby účastníci byli vystaveni stejným podnětům po stejnou
dobu.

Obr. 19 – Tento druh výstupu oční kamery prezentuje pátou vteřinu reklamního spotu, který pozorovalo
30 respondentů. Ukazuje, že jablko, značka společnosti a samotný propagovaný produkt přitahují nejvíce
pozornosti. Naopak, text pod značkou společnosti zůstává bez povšimnutí [40].
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3.4

Zvolení konkrétního výstupu

Proč ale existuje tolik druhů výstupů oční kamery – nelze zvolit jeden jako nejlepší z nich a ten
upřednostňovat? Odpověď zní „ne“. U výzkumu vizuální pozornosti je podstatná otázka výzkumu.
Na základě výstupu oční kamery lze tedy získat informaci o tom, kam se lidé dívají nebo jak dlouho, ale
bez znalosti původní otázky či problému je těžké závěr optimálně vyhodnotit. Pokud je třeba předmětem
výzkumu přitažlivost konkrétního prvku v konkrétní reklamě, zvolí se jako určující element počet fixací
oka na tomto místě a ne délka fixace, která naopak naznačuje špatnou srozumitelnost sledovaného místa.
Stejně tak je podle Šikla (2012) čas potřebný k první fixaci na klíčový prvek testovaného materiálu
ukazatelem celkové přehlednosti [19, s. 14].

3.5

Možnosti využití eye-trackingu

Sledování pohybu očí se využívá v celé řadě oblastí. Stručné shrnutí oblastí nejvíce využívajících
sledování pohybů očí je uvedeno v následujícím přehledu.
Medicína – využití při diagnóze a studiu některých psychických nemocí a poruch, jako schizofrenie,
posttraumatické stresové poruchy nebo problémů s udržením rovnováhy [42].
Aplikace pro hendikepované osoby – důležitým odvětvím, kde je metodaeye-trackingu v posledních
dekádách využívána, je oblast vývoje aplikací určených tělesně postiženým osobám (invalidům).
Na ČVUT v Praze byl vyvinut náhlavový systém s názvem I4Control umožňující ovládání počítače
pouze pohybem oka [43 ].
Automobilová doprava – v oblasti silniční dopravy je v první řadě možné využití eye-trackingu v podobě
systému varujícího před mikrospánkem řidiče, a to díky dvěma či více vestavěným kamerám nepřetržitě
sledujícím oči řidiče [44]. Dalším způsobem je jejich aplikace ke zjištění pozornosti řidiče nebo
výzkumu působení uspořádání dopravní infrastruktury. Patří sem i vývoj automobilu ovládaného výlučně
pomocí očí, automatického nastavení směru jízdy a intenzity světlometů či automatického ovládání
stěračů [45].
Letecká doprava a armáda – oba sektory využívají eye-tracking k co nej- účelnějšímu navrhování
palubních desek kokpitů. V armádě lze tuto metodu uplatnit také v podobě helmového zaměřovacího
systému pro piloty stíhacích letounů, kdy tyto systémy umožňují elektronické zaměřování cílů [46].
Marketing – je to oblast, kde se eye-tracking uplatňuje nejvíce. Například při návrhu obalu zboží, návrhu
a funkčnosti titulních stránek časopisů, loga společností, návrhu reklamy a ověření její účinnosti. Oční
kamery je také možné využít k testování systémů bankomatů nebo odbavovacích systémů, aby byly
uživatelsky co nejpřívětivější [49].
Kartografie – měření oční kamerou využívá kartografie při hodnocení a optimalizaci map a při
vizualizacích terénu [48].
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Umění – i zde nalezla tato technologie své uplatnění, kdy s její pomocí lze tvořit například portréty
osob (obr. 20) [47].

Obr. 20 – Portréty namalované pomocí eye-trackingu

IT – sledování pohybu očí se využívá k navrhování a následnému ověřování webových stránek, kde se
vyhodnocuje jejich přehlednost a intuitivní ovladatelnost. Na stejném principu funguje i využívání oční
kamery při vytváření uživatelského prostředí programů [49].
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4

EYE-TRACKING A REKLAMA

Monitorování pohybu očí oční kamerou se při výzkumu reklamy, i v marketingu obecně, již několik let
úspěšně využívá. Například ke studiu nákupního chování zákazníků v obchodech nebo při zjišťování
způsobu vnímání a čtení reklamních materiálů.

4.1

Oční kamera v marketingu

Uplatnění oční kamery v marketingu se zakládá na několika principech:
•

sledování nevědomých procesů

•

fázové zpracování reklamy

•

konkurence pravidel

•

kombinování s jinými výzkumnými metodami

Sledování nevědomých procesů
Stále častěji se ukazuje, že rozhodnutí zákazníka ke koupi zboží není klíčovým momentem v nákupním
procesu zákazníka. Mnohem důležitější je samotný proces, který ho ke konečnému přesvědčení přivedl.
Ten však probíhá často bez vědomí zákazníka. A právě pomocí oční kamery lze tyto skryté podvědomé
procesy pozorovat.

Fázové zpracování reklamy
Testování inzerce a reklamních materiálů pomocí oční kamery je založeno na skutečnosti, že zákazníci
zpracovávají reklamu v několika po sobě jdoucích vlnách. Podle Klimeše [50] účinnost dobré reklamy
spočívá v tom, že je efektivní v každé své jednotlivé fázi, které navozují jedna na druhou.
V první řadě musí být reklama poutavá a graficky dobře zpracovaná. Když jí člověk zahlédne na zlomek
vteřiny, musí upoutat jeho pozornost. Ihned následuje fáze druhá, kdy by inzerce měla jedním sloganem
či obrázkem oslovit zákazníka. Stane-li se tak, spotřebitel zběžně shlédne reklamu a nechá jí působit
na své emoce. Jestliže i tato fáze je úspěšná, pokračuje vše konečnou bilancí a samotným rozhodnutím
k pořízení inzerovaného produktu.
Obhajování kvality nabízeného výrobku a jeho konkurenceschopnosti je tak v procesu zpracování
reklamy až na posledním místě. Pokud reklama selže v předchozích stupních, nemusí k tomuto bodu
spotřebitel vůbec dojít. Díky oční kameře se lze zaměřit na nedostatky v prvních fázích reklamy
a úspěšně je odstranit.

Konkurence pravidel
V průběhu let se ustálilo mnoho tzv. nepsaných pravidel objasňujících, co by měla úspěšná reklama
zahrnovat (konkrétní barvy, podtržený text apod.). Může se ale stát, že se sejde těchto „ověřených“ prvků
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více najednou a určit pak, který z nich bude ten dominantní, je nelehké. V tom může pomoci oční
kamera. Díky ní lze zvolit nejúčinnější verzi reklamy, ve které si zvolené prvky nebudou konkurovat,
nýbrž se vhodně doplňovat.

Kombinování s jinými výzkumnými metodami
Jak již bylo poznamenáno dříve, oční kamera sice zaměří místo a zjistí intenzitu pohledu testované
osoby, nicméně bez znalosti původní otázky či zkoumaného problému takovéto výstupy nic určitého
nevypoví. Je nezbytné tedy metodu eye-tracking kombinovat s dalšími výzkumnými metodami, které
výstupy pomohou konkretizovat.

4.2. Eye-tracking jako součást výzkumných metod
Eye-tracking je ve své podstatě proces měření očních pohybů a dráhy pohledu člověka. Během této
metody není monitorována žádná reakce mozku ani jeho aktivita, ale měření je soustředěno pouze a jen
na zrak a jeho reakce. Neocenitelnou výhodou eye-trackingu je, že nestaví člověka do role soudce
a hodnotitele. Zaznamenává pouze způsob, jakým osoba testovaný produkt zpracovala. Například při
vyzvání testované osoby ke zhodnocení grafické stránky nějakého obalu, se s největší pravděpodobností
bude dotyčný snažit vše pečlivě zkoumat, zapamatovat, a svojí odpověď kvalifikovaně formulovat. To
ale není záměrem. Cílem je posoudit, jak tento produkt působí na člověka v reálném životě, kdy mu
k tomu stačí několik vteřin.
Význam měření oční kamerou je lépe pochopitelný začleněním mezi ostatní základní výzkumné metody.
Vzhledem k tomu, že tato práce pojednává o využití této metody při zjišťování míry registrace reklamy
v časopisech a tím potažmo její účinnosti, bude diskutováno její využití převážně v oblasti marketingu.
Podstatou takového výzkumu je získání objektivních informací, které do značné míry přispějí k eliminaci
rizika při plánování nebo konečném rozhodování nejen v souvislosti s realizací reklamy, ale i při uvádění
produktu na trh, navrhování obalu zboží apod. Jak ve své knize Marketing Management popisují
Kotler a Keller [51], marketingoví výzkumníci mají na výběr ze dvou hlavních výzkumných nástrojů pro
sběr dat: kvantitativní a kvalitativní metody doplněné o výzkumné metody využívající technických
zařízení [51, s. 138].

4.2.1

Kvantitativní metody výzkumu

Kvantitu definuje K. Pavlica [52] jako četnost, množství, velikost. tedy vždy vlastnost, kterou lze měřit
a vyjádřit číslem [52, s. 27–28]. Tento druh výzkumu se využívá k ověřování hypotéza teorií. Principem
je získávání informací od reprezentativního vzorku osob, který by měl být dostatečně velký. Získané
hodnoty v měřitelných jednotkách se následně prezentují v tabulkách či grafech. Kvantitativní metody
jsou nejvhodnější ke zkoumání

jednoduchých a měřitelných znaků. U složitějších znaků však
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spolehlivost výsledných hodnot klesá, a je vhodné je kombinovat s metodami kvalitativními, jejichž
výsledky umožňují lepší porozumění skutečnému stavu. Mezi tři základní techniky kvantitativního
výzkumu patří: pozorování, dotazník a experiment.

Metoda pozorování
Jde o zaznamenání skutečného jednání a chování respondentů v konkrétních situacích, aniž by
pozorovatel nějak zasahoval a je často používána v kombinaci s jinými metodami. V případě měření oční
kamerou se konkrétně jedná o vhodnou kombinaci s metodou PEEP (Post Experience Eyetracked
Protocol), kdy doplňující data jsou od testovaných osob získávána následně přímým dotazováním, nebo
pomocí dotazníku.

Metoda dotazování
Jedná se o nejpoužívanější nástroj pro sběr primárních dat, kde existují dva typy otázek: otevřené
a uzavřené.
Otevřené otázky umožňují odpovědět vlastními slovy. Využívají se převážně k rozpoznání, jakým
směrem se myšlení lidí ubírá, než k měření počtu stejně smýšlejících lidí. Naproti tomu uzavřené otázky
nabízí možnost výběru z předem definovaných odpovědí [51, s.138].
•
•
•
•
•

písemné (dotazníky)
telefonické
osobní (interview)
elektronické dotazování (přímo na webových stránkách, popř. v pop-up okně)
anketa

Experiment
Pracuje se dvěma nebo více testovanými skupinami, při čemž jedna je kontrolní a druhá experimentální,
ve které probíhá proces působení nějaké změny. Principem je porovnání údajů a výsledků obou skupin.

4.2.2

Kvalitativní metody výzkumu

Umožňují hlubší poznání motivů chování lidí a jejich postojů a odhalují jejich příčiny. Kvalitativní
výzkum hledá odpovědi na otázky „Proč?“ a „Jak?“. Často slouží také jako doplněk kvantitativních
poznatků. Vzorek respondentů je v tomto případě velmi malý a jeho výsledky nelze zobecnit na celou
populaci; odkrývá jedinečnost a individualitu testovaných osob a odlišnosti mezi nimi. Základní techniky
výzkumu jsou: skupinové pohovory, individuální hloubkové pohovory, a brainstorming [53, s. 14].

Skupinové pohovory
Při skupinovém pohovoru, neboli Focus group, se jedná o řízenou diskusi v malé skupině lidí, nejčastěji
5–10 osob, na zadané téma. Sleduje se proces společenského působení na individuální rozhodování a na
formování individuálních názorů.
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Individuální hloubkové pohovory
Snaží se postihnout hlubší příčiny určitých názorů a chování lidí a to jasně sestavenými otázkami. Tazatel
pozorně naslouchá volnému vyprávění a vše zaznamenává.

Brainstorming
Cílem této skupinové diskuze s přesně danými pravidly je vyprodukovat co nejvíce originálních
myšlenek a nápadů.

4.2.3

Metody s využitím technických zařízení

Zájem o využití technických zařízení v současných výzkumech stále roste. V oblasti reklamy se dají
využít například galvanometry, které dokáží měřit zájem nebo emoce vzbuzené shlédnutím určité
reklamy. Dále oční kamery, které sledují pohyby očí osob, místa jejich pohledu, popř. délku a četnost
těchto pohledů. Tachistoskop problikává reklamy v intervalech menších než setina vteřiny až po několik
sekund, kdy se následně měří schopnost si tuto reklamu vybavit. Technika pokročila až na takový stupeň,
kdy se ke zjištění reakcí spotřebitelů využívají zařízení od senzorů kůže, přes skenery mozkových vln až
po celotělové skenery [51, s. 138].

4.2.4

Kombinace metod

Jak již bylo diskutováno v kap. 4.2.1, k dosažení co nejpřesnějších výsledků je vhodné jednotlivé
výzkumné metody kombinovat. Ideální skladba metod je v současnosti použití oční kamery zachycující
impulz způsobující emoci (obrázek, logo, text...) a použití statické kamery zaznamenávající mimiku a řeč
těla. Měření je vhodné následovat hloubkovým rozhovorem nebo dotazníkem k upřesnění naměřených
výsledků [36, s. 67].

4.3

Reklama

S reklamou se lze setkat denně. Téměř na každém kroku. Těžko nalézt místo nebo předmět, které
nesloužily jako médium pro reklamu. Není možné se jí vyhnout nebo ji ignorovat. Jedná se o jev často
vnímaný jako rušivý, obtížný a zbytečný, avšak pro trh a ekonomiku nenahraditelný.
Jak poznamenává Musil [54], v současné době se reklamy nevyužívá pouze k prodeji zboží anebo
služby; reklama v dnešní podobě ovlivňuje i etické, sociální a občanské názory, formuje chování
ve vztahu k ekologii nebo upozorňuje na rasové, sexuální či generační předsudky. Posouvá se tak
od prostého informování a motivování směrem k cílenému ovlivňování zákazníka a manipulaci s jeho
myšlením, cítěním a následně chováním [54, s. 36].

4.3.1

Psychologie v reklamě

Úloha psychologie je obsažena již ve většině definic reklamy. Obdobně ji vnímá i Vysekalová [36], která
reklamu popisuje jako „cílevědomé komunikační působení, šíření specifických podnětů zaměřených
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na určitou cílovou skupinu, vytváření a změny postojů, názorů a zvyklostí vedoucích k žádoucím
činnostem zákazníků“. Využití psychologických poznatků při tvorbě reklam lze objevit již počátkem
20. století. Nejdříve se jednalo o důraz na vyvolání pozornosti zákazníků, což mělo za následek tvorbu
velmi nápadných propagačních prostředků, rámování inzerátů, jejich časté opakování apod. [36, s. 51].
V 30. až 50. letech 20. století se pozornost tvůrců reklam obrátila na řadu jednotlivých a izolovaných
výzkumů, zaměřených:
•

na spontánní vybavení si reklamy

•

na emotivní působení propagačních prostředků

•

na vliv propagačních prostředků na nákup propagovaného produktu

V 60. a 70. letech se psychologie orientovala na motivační výzkumy, nakolik se reklama podílí na
realizaci skutečného nákupu. Konec 20. století a přelom tisíciletí je charakterizován komplexním
přístupem k celému procesu reklamy, do kterého patří i psychologická stránka sdělení a použitých médií
stejně tak jako sociálně psychologické charakteristiky členů cílových skupin [36, s.42].
Psychologické metody jsou v dnešní době nedílnou součástí všech typů výzkumů užívaných k ověřování
účinnosti celých propagačních koncepcí a stejně tak i konkrétních reklam. Cílem těchto metod je snaha
porozumět spotřebiteli a jednání společnosti a na základě zjištěných skutečností je účinně ovlivňovat.
Na základě informací, které o měření oční kamerou byly uvedeny v předchozích kapitolách, je zřejmé, že
eye-tracking spadá do experimentálních výzkumných metod, a to konkrétně metod zaměřených
na sledování biometrických údajů, pro které se běžně používá termín neuromarketing [36, s. 46].

4.4

Média

Reklama je vlastně forma komunikace prostřednictvím určitého média, které informuje o konkrétním
produktu či službě a jehož účelem je přesvědčit příjemce reklamy o kvalitě a prioritách nabízeného.
Podle Jiráka a Köpplové [55] představují média spolu s mediální komunikací stále významnější podobu
společenského, politického i kulturního života současných společností a podmínku ekonomické
úspěšnosti řady odvětví [55, s. 15].

4.4.1

Typologie médií

Jednotná kategorizace médií neexistuje. Jsou různá kritéria, kterých se při jejich členění využívá.
Z pohledu reklamy je pravděpodobně nejvhodnější klasifikace médií například podle Kotlera [51], a to
na základě formy přenášení sdělení. Ta nabízí dělení médií na:
•

tištěná média (noviny, časopisy, letáky, direct mail)

•

vysílací média (televize, rozhlas)

•

digitální média (zvukové nahrávky, CD, DVD, webové stránky)
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Tištěná média
Mezi tato média patří v první řadě periodika (noviny a časopisy). Dále se sem řadí plakáty, letáky, knihy
nebo brožury. V posledních letech se daří tištěným médiím v elektronické podobě (různé verze tištěných
knih či některých periodik). Takto zinovované podoby tiskovin jsou však řazeny mezi média digitální.

Vysílací média
,,U vysílacích médií nahrazuje periodicitu jejich průběžnost či dokonce nepřetržitost. Tato média nabízejí
obecně srozumitelný obsah určený široké veřejnosti či společnými zájmy definovaným skupinám‘‘ [56].
Řadí se sem televizní a rozhlasové vysílání a kino.

Digitální (nová) média
Marshall McLuhan pojmem „nová média“ poprvé označil v 60. letech 20. století média elektronická,
která v té době vznikala: ,,Žádná ustálená, či snad jediná správná, definice nových médií neexistuje,
neboť se neustále rozvíjejí a mění. Při následujícím pokusu o definici shrnu pouze ty rysy a principy,
které většina odborné veřejnosti považuje za nejzásadnější.“ Pojmem ,,nová média‘‘ označuje média,
která: jsou založena na elektronické/digitální platformě
•

využívají výpočetní výkon (procesor)

•

jsou interaktivní (reagují na podněty uživatele)

•

podporují komunikaci, nebo přinejmenším přímou zpětnou vazbu

Jak už bylo diskutováno, tradiční média (tisk, film, rozhlas, televize...), která dříve svou podstatou tyto
čtyři body digitálních médií nesplňovala prochází technologickou změnou a mohou tak nabývat forem
charakteristických pro média nová [57, s. 10,11].
Kotler a Keller [51] ještě připojili média alternativní – tzv. venkovní reklamu, mezi jejíž nejoblíbenější
formy patří billboardy, reklamy na veřejných místech (kina, sportoviště, dopravní prostředky, výtahy,
lavičky, apod.), tzv. product placement (přítomnost výrobků ve filmech či v televizních pořadech)
a reklamy v místě prodeje (např. na nákupních košících) [51, s. 554].

4.5

Reklama v časopise

Ačkoliv meziroční nárůst investic do tiskové reklamy stále roste, její podíl na celkových výdajích
do reklamy se dlouhodobě mírně snižuje a přenechává tak místo novým médiím, jako je internet. Ale
i tak se dá tisková reklama stále považovat za důležitý inzertní medium a zvláště pro úzce cílenou inzerci
je velmi vhodnou variantou. Studie provedená americkým Svazem vydavatelů došla k závěru, že každý
dolar vložený do reklamy v časopise přinese ve zvýšení prodeje průměrný výnos 8,23 dolarů, zatímco
u ostatních médií je to přibližně 3,5 dolarů. Důvodem je schopnost reklam v časopisech lépe zacílit
na spotřebitele podle demografických údajů a životního stylu.
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V České republice vychází přibližně 3,5 tisíce titulů časopisů a asi 1 400 novinových titulů, včetně titulů
regionálních. Pro zadavatele reklam je klíčovým ukazatelem pro umístění inzerce do konkrétního titulu
jeho čtenost. Ta spolu s barevností inzerce, zvoleným formátem a v neposlední řadě i dnem vydání titulu
určuje cenu otištěné reklamy [58].
Díky rozmachu informačních technologií a vzestupu elektronických publikací se dnes celá řada tištěných
časopisů pohybuje nad propastí zániku. Nicméně mnoho titulů si i nadále bez větších problémů udržuje
své prodané náklady, a to pravděpodobně díky možnosti prohlédnout si časopis v prostředí, které čtenáři
vyhovuje, což významně, a hlavně pozitivně, ovlivňuje rozpoložení čtenáře. Dalším faktorem
přispívajícím ke koupi časopisů může být zapojení více smyslů během čtení, kdy kromě sluchu a zraku
jsou zapojeny i hmat a čich (vůně a šustění papíru je pro mnoho lidí stále velkým argumentem, proč
kupují knihy).
Průměrný čas prohlížení časopisu je 25 minut a je standardem, že se jedinec ke stejnému výtisku
časopisu i několikrát vrací. Pravděpodobnost, že si člověk reklamy všimne, se tak značně zvyšuje. To je
zásadní rozdíl oproti reklamě uvedené v televizi či v rozhlase, kde se čas na oslovení spotřebitele zúží
na řádově několik desítek vteřin [59].
Velmi přitažlivou stránkou využití reklamního sdělení v časopisech je široká škála formátů reklamy
(celostránkové, půlstránkové, vlepované, rozšířené obálky atd.) a také například možnost přiložení
vzorku inzerovaného produktu k výtisku časopisu. V porovnání s novinami je to pak zpravidla větší
počet stran, menší formát, velmi často také kvalitnější grafická úprava a nezanedbatelnou výhodou je
schopnost užšího zaměření témat v časopise. Čtenáře tak spojuje záliba v dané oblasti a reklama
v takovémto titulu má pak větší šanci oslovit a přesvědčit.
Jak už bylo zmíněno výše, náklady tiskovin konstantně klesají a tak mezi stinné stánky tiskové inzerce
patří především poměrně nízký zásah cílové skupiny, což s sebou přináší nutnost několikanásobného
uveřejnění inzerce, s čímž jsou samozřejmě spojeny i vyšší náklady.

4.6

Eye-tracking při hodnocení reklamy

Oči automaticky sledují to, co je zajímá, co je přitahuje, líbí se jim nebo je fascinuje. A toho se dá plně
využít právě při tvorbě reklamy. Čím více je takovýchto podnětů použito při tvorbě reklamy, tím se
zvyšuje pravděpodobnost, že si danou reklamu lidé skutečně zapamatují, protože dobrá reklama je ta,
kterou si spotřebitel dokáže vybavit.
Lze říci, že převážná většina reklamních stimulů a impulzů působících na člověka útočí na oči.
Eye-tracking je schopný objektivně a kvantitativně zmapovat takové podněty, kterým člověk při
pozorování určitého objektu věnoval nejvíce pozornosti, kterých si všiml pouze zběžně, nebo ty, které
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vůbec nezaznamenal. Jak poznamenává Vysekalová [36], největší výhodou eye-trackingu je objektivita
dat, jež poskytuje. Vzhledem k tomu, že měří pouze fakta, nedochází k ovlivnění způsobeným
subjektivní filtrací respondentem [36, s. 61.]. V porovnání s tím, ostatní výzkumné metody, založené na
rozhovorech či dotaznících, zprostředkovávají do jisté míry názory a preference testovaných osob, což
může v konečné fázi vést k určitému a nechtěnému zkreslení výsledků. Je dokázané, že účastníci
výzkumu velmi často lžou, ať už vědomě nebo nevědomě a do jisté míry tak zkreslují a upravují
odpovědi. Svou roli zde patrně sehrává také touha někam zapadnout, nějak zapůsobit a vyhovět daným
očekáváním. Další podstatnou výhodou eye-trackingu je získávání dat v přítomném čase. Při tradičních
výzkumných metodách odpovídají testované osoby s jistým časovým odstupem po shlédnutí
pozorovaného objektu, což může mít za následek opomenutí a vytracení podstatných informací.
Monitorováním očního pohledu se tento jev zcela odstraní, protože data se zaznamenávají přímo
v průběhu sledování objektu.

4.6.1

Ověřování účinnosti reklamy

Pojem účinnost reklamy se podle Tellise [60] vztahuje ke změnám, které reklama působí v psychickém či
fyzickém stavu nebo v činnostech příjemce po oslovení reklamou [60, s. 417]. Pro úspěšné působení
reklamního sdělení je v první řadě podstatná znalost adresáta, neboli cílové skupiny. Teprve až
na základě této informace je možné stanovit co bude předmětem reklamy a jakým způsobem, kdy a kde
se bude inzerovaný produkt cílové skupině předkládat.
Dalším z důležitých kroků tvorby reklamy je výběr vhodného propagačního prostředí neboli úspěšná
volba místa, kde bude médium dostupné. Reklamy jsou nejefektivnější dostávají-li se ke spotřebitelům
poblíž místa nebo v době, kdy se pro výrobek rozhodují. Televizní a tištěná reklama je nejužitečnější pro
výrobky, pro jejichž výběr je rozhodováno především doma (automobily, dovolené). Pro nákupy
prováděné bez přílišného předběžného přemýšlení (potraviny, oblečení), jsou nejlepší média umístěná
přímo v místě nákupu [60, s.476].
Stejnou roli hraje i zvolení vhodných obsahových aspektů reklamního sdělení. Úspěšná reklama nestojí
pouze na vzhledu inzerátu či propagačního spotu, ale stejně nedílnou složkou je i design nebo obal
produktu, jeho užitná hodnota, cenová strategie atd. Další z faktorů ovlivňujících efektivitu reklamní
kampaně jsou také finance a čas [61, s. 209]. Nelze říct, který z nich je podstatnější – ani neomezený
finanční rozpočet nezajistí kvalitní reklamu při nedostatku času v průběhu její přípravy, a naopak
s omezenými financemi se snižuje i možnost, že se reklama stane skutečně úspěšnou [36, s. 192.].

Metody měření účinnosti reklamy
Členění výzkumných metod může být z hlediska časového. Jedná se tedy o to, zda průzkum byl
realizován před reklamní kampaní (pre-testy), a nebo po jejím ukončení. Cílem pre-testů je převážně
zvolení nejvhodnější varianty z předložených návrhů plánované reklamy. Následné testy pak ověřují
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dosažení daných cílů (zvýšení prodeje, nárůst kladného vnímání společnosti). Základní vztah, který lze
nalézt ve výzkumu efektivnosti reklamy, je souvislost mezi časovou a finanční náročností použité
metody a samozřejmě kvalitou získaných dat. Dlouhodobější, strategicky zaměřené výzkumy jsou, co se
nákladů týče, náročnější, avšak za vložené prostředky a práci lze získat i odpovídající precizní výsledky.
Na druhou stranu, pokud se jedná o tzv. pre-test reklamy trvající pouze několik dní, závěry budou dle
očekávání méně hodnotné, ale pro tento druh výzkumu zcela postačující.
Jak bylo zmíněno v kap. 4.2.1, existují dva základní přístupy k měření efektivity reklamy, a to
kvalitativní a kvantitativní. Ve většině případů se využívají obě metodiky současně, tak, aby se vzájemně
prolínaly a doplňovaly. V první fázi to jsou obvykle metody kvalitativní, jež pomohou vymezit problém,
ve druhé se pak kvantitativními metodami získají podrobnější data [36, s.195].
Eye-trackingové výzkumy bývají z velké části zaměřeny na testování účinnosti konkrétních prvků – loga
společnosti, sloganu, efektivnosti webových stránek či televizního spotu. Z důvodu vysoké finanční
náročnosti těchto výzkumů je dobré si uvědomit, zda takovéto testování je skutečně nezbytné a jeho
realizace se vyplatí. Oční kamera by se neměla v žádném případě považovat za univerzální nástroj
ke zjišťování kvality reklamy. V první řadě je nutné vědět, na jakou otázku nám eye-tracking pomůže
nalézt odpověď. Například investice vložené do zhotovení „funkčního“ loga podniku nejsou
promrhanými penězi. V případě sponzorských darů jsou loga všech drobných sponzorů uvedena
pohromadě a mít výrazné a viditelné logo se nepochybně vyplatí. Naopak, v situaci, kdy je nějaký
výrobek neprodejný například z důvodu vysoké ceny nebo společnost s nově příchozím výrobkem špatně
odhadla potřeby zákazníka, zde se mohou peníze investované do výzkumu pomocí oční kamery
považovat za zbytečně utracené.
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II. PRAKTICKÁ ČÁST
5.

MĚŘENÍ ÚČINNOSTI REKLAMY

Pro zjišťování míry registrace reklamy v časopisech byl použit výtisk reálného českého periodika.
Na monitoru počítače nejdříve skupina dobrovolníků shlédla vybrané stránky z tohoto časopisu, na nichž,
ve většině případů, byla umístěna nějaká inzerce. Použitý monitor byl doplněn o kamery snímající směr
a četnost očních pohledů testovaných osob během experimentu. Celé měření bylo zakončeno vyplněním
dotazníků každým jednotlivcem, s otázkami směřujícími na shlédnuté stránky časopisu a reklamy v něm
uveřejněné.
Po měření oční kamerou byla získaná data zanalyzována, vyhodnocena pro tyto účely upraveným
algoritmem a poté porovnána s odpověďmi z vyplněných dotazníků. Jejich vyhodnocením byly získány
základní poznatky o obecných zásadách účinnosti reklamy, o pravidlech, které je dobré znát a dodržovat
při návrzích a tvorbě úspěšné reklamy.

5.1

Příprava měření

5.1.1

Měřicí místnost

Eye-trackingové měření oční kamerou probíhalo s laskavým svolením rektorátu ČVUT v prostorách
dopravní fakulty v Praze na Albertově, v ulici Horská 3, 128 00 Praha 2. Místnost, ve které probíhalo
samotné měření, byla v rámci možností uzpůsobena výzkumu, vybavena jednoduše a bez rušivých
elementů. Testovaná osoba v ní v průběhu měření pobývala sama, aby se co nejvíce eliminovalo
zkreslení výsledků nežádoucími vlivy (hluk, dotyk, dotazy, …). Za největší nedostatek lze považovat
přítomnost okna v těsné blízkosti snímacího zařízení a místa určeného k experimentu. To mohlo jistým
způsobem zapříčinit určité rušení v podobě přímých slunečních paprsků na monitor.

Obr. 21 – Schema měřicí místnosti
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5.1.2

Účastníci měření

Dosažení zcela vypovídajících výsledků měření u výzkumu tohoto druhu je v zásadě ovlivnitelné
třemi faktory.
Pro ideální průběh experimentu je optimální 50 měření, s rovnoměrným zastoupením mužů a žen. Tato
podmínka však vzhledem k přílišné náročnosti, a zejména časové vytíženosti zaměstnanců dopravní
fakulty ČVUT v Praze, nemohla být splněna, proto byl zvolen vzorek účastníků menší, v počtu 24 osob
(v poměru 12 mužů : 12 ženám).
Dalším prvkem při výběru testovaných osob by měla být snaha o zastoupení všech věkových kategorií.
Experimentu se účastnily osoby v rozmezí věku 22–67 let.
Posledním předpokladem byla účast osob pokud možno bez vady zraku, tedy bez nutnosti nosit brýle či
kontaktní čočky [23, s. 124]. Tyto okolnosti sice nebrání samotnému měření, nicméně výsledná data
mohou do jisté míry ovlivnit a zkreslit. Ve třech případech tato podmínka dodržena nebyla a to z důvodu
pokročilého věku dobrovolníků, jejichž zrak nošení brýlí vyžadoval.

5.1.3

Popis zařízení

Vzhledem k tomu, že dopravní fakulta ČVUT je zaměřena na získávání dat týkajících se dopravní
infrastruktury, a jejich eye-trackery tak nejsou uzpůsobeny výzkumu tiskovin, musel být jeden z typů
měřicího zařízení vhodně upraven a modifikován požadavkům snímání dat přímo z monitoru. K tomu
posloužil systém Smart Eye ve verzi s dvěma kamerami [62], spolu s monitorem o úhlopříčce velikosti
27 palců. Aplikace, jež byla použita k vyhodnocení získaných dat byla vytvořena programovacím
jazykem Python [63] a následně přizpůsobena požadavkům měření zaměstnancem dopravní fakulty
ČVUT Ing. Dmitrijem Rozhdestvenskiym.

Obr. 22 – Kamera typu Smart Eye [62]

5.1.4

Měřené vzorky

Jako testovací vzorek pro experiment byl zvolen výtisk časopisu Instinkt, ze dne 26. 3. 2015. Vzhledem
k tomu, že experiment probíhal pomocí statické oční kamery a zmíněný časopis tak bylo nutné prohlížet
na monitoru počítače, byly z důvodu časové náročnosti vybrány pouze některé stránky (obr. 23).
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Obr. 23 – Měřené vzorky

Vybrané stránky byly zvoleny na základě přítomnosti inzerce, a to pokud možno v zastoupení všech
použitých inzertních formátů v tomto vydání. Jednotlivé stránky byly naskenovány a uloženy ve formátu
JPG, v rozlišení 600 dpi. V průběhu měření přecházeli respondenti mezi jednotlivými po sobě jdoucími
stránkami pomocí šipky na klávesnici.
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5.2

Průběh měření

Měření probíhalo v průběhu tří dnů, od pondělí 27. dubna do středy 29. dubna 2015. Nejprve se provedla
dvě testovací měření pro ověření metodiky experimentu a následně 24 měření vlastních.
Standardní průběh měření probíhal dle následujícího scénáře:
1. přivítání účastníka
2. podání instrukcí (jak bude experiment probíhat)
3. posazení účastníka před snímací zařízení
4. kalibrace
5. měření
6. vyplnění dotazníku
7. ověření získaných dat
8. poděkování, obdarování účastníka měření, rozloučení
Aby nebyly testované osoby nijak časově omezovány a nedošlo tím k možnému zkreslení získaných dat,
byl na každého účastníka měření vyhrazen časový interval v délce 30 minut, což bylo, vzhledem k počtu
shlížených stránek, dostačující. Po skončení měření byl respondentům předložen dotazník k vypracování.
Obsahem byly otázky zaměřené jak na obecné vnímání reklamy a respondentův postoj k ní, tak
na konkrétní reklamy z testovaných stránek.

Kalibrace
Jak již bylo uvedeno v přehledu standardního průběhu měření, důležitým bodem je kalibrace přístroje,
kterou je nutné provádět před každým měřením, pro každého účastníka zvlášť. Kalibrace probíhala
pomocí čtyř světelných bodů, které se postupně objevovaly v rozích monitoru v pořadí vlevo nahoře,
vpravo nahoře, vlevo dole, vpravo dole. Tyto body musel účastník sledovat po dobu nutnou
k dokonalému zachycení a identifikaci jeho zorniček oční kamerou (obr. 24). Tento proces trval řádově
několik sekund. Celková příprava měření a nastavení potřebných parametrů měřícího programu, pak
netrvala déle jak 5 minut.

a)

…….b)
Obr. 24 – a), b) – Kalibrace měření
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5.3

Výsledky a vyhodnocení měření

Při samotném měření se u jednoho z účastníků experimentu nezdařila kalibrace přístroje a tím byla
výsledná data znehodnocena; u dvou respondentů došlo k přerušení snímání dat v průběhu měření.
Výsledný počet využitelných měření se tedy ustálil na čísle 21.
Úkolem této části experimentální práce bylo vyhodnocení grafických výstupů ze získaných dat.
Zpracování výstupních informací proběhlo pomocí výše popsané aplikace (viz kap. 5.1.3), a to pro
každého účastníka zvlášť. Z každé jím shlédnuté stránky časopisu byla vyexportována teplotní mapa,
založena na absolutním počtu fixací, tedy na tom, kolikrát se na dané místo testované stránky
respondent podíval.
Pro posouzení celkového působení jednotlivých inzercí a míry vizuální atraktivity jejich obsahu
v předložených stránkách časopisu byly použity zmíněné teplotní mapy spolu s informacemi získaných
z dotazníků.

5.3.1

Výsledky očních kamer

Jednotlivé výstupy jsou z důvodu velkého množství a značné velikosti uvedeny pouze

ve formě

elektronické přílohy, která je součástí DVD přiloženého k bakalářské práci. Nicméně vybrané teplotní
mapy jsou pro lepší představu zobrazeny i při hodnocení konkrétních aspektů posuzované efektivnosti
inzerce (viz kap. 5.3.3).

5.3.2

Vyhodnocení dotazníku

Obsahem této kapitoly jsou grafy založené na odpovědích otázek z dotazníku.

Graf 1 – Vyhodnocení otázky „Jak často si kupujete časopis (jakýkoliv)?“

47

Tato otázka byla analyzována nejen na základě uvedených odpovědí, ale i na základě věkových kategorií,
které v tomto případě podávají přesnější a pro nakladatele časopisů a zadavatele reklam inzerovaných
v těchto časopisech hodnotnější informace.
Z odpovědí lze vyčíst, že často, tedy několikrát týdně, si časopis nekupuje nikdo z dotazovaných osob.
Naproti tomu pravidelně jednou týdně si nějaký časopis zakoupí téměř polovina respondentů, tzn. že
existuje pro každého z těchto kladně odpovídajících osob takový časopis,ke kterému se pravidelně vrací
a jsou tak jeho pravidelnými čtenáři. Největší zastoupení pravidelných čtenářů je ve věkových
kategoriích 20–30 let a 46–65 let. Možnost odpovědi nepravidelného nákupu časopisu uvedla přibližně
čtvrtina respondentů, z nichž všichni jsou produktivního věku, tedy věkových kategorií 31–65 let. Zbytek
osob, tedy téměř třetina, si pořizuje časopis zcela výjimečně.

Graf 2 – Vyhodnocení otázky „Všímáte si, čtete si inzerci v časopisech?“

Tři čtvrtiny dotázaných respondentů přiznává, že si všímá reklamy v časopisech, což je poměrně značná
část a pro výrobce reklamy je to důležitý fakt. Naopak pouze 5 % uvedlo, že je inzerce
v časopisech nezajímá a vyhýbají se jí. U této otázky se ukazuje, jak kombinace metody dotazníkového
šetření s metodou eye-trackingu přispívá k objektivním výsledkům výzkumu. Při porovnání odpovědí
na tuto otázku se získanými teplotními mapami je možné zaznamenat určité rozdíly, a to převážně
u negativně odpovídajících osob.

Graf 3 – Vyhodnocení otázky „Je tisková reklama účinná?“

Více jak tři čtvrtiny respondentů považuje tiskovou reklamu za účinnou, což dokazuje to, že tiskové
reklamy si lidé všímají a vnímají ji jako důležitou součást reklamního trhu.
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Graf 4 – Vyhodnocení otázky „Jakou funkci, pro Vás osobně, plní reklama v časopise?“

Z odpovědí na otázku lze vyčíst, že inzerce v časopisech slouží převážně jako zdroj inspirace
k budoucímu nákupu. Reklamu jako možnost porovnání inzerovaného výrobku s výrobky konkurenčními
nebo možnost seznámení se s konkrétním výrobkem vnímá přibližně stejný počet dotázaných osob.
Naproti tomu jako nástroj k reálnému nákupu inzerovaného produktu vnímá inzerci nejméně osob.

Graf 5 – Vyhodnocení otázky „U jakých produktů Vás osobně vede reklama ke koupi?“

Co se týká druhu produktu, k jehož koupi se nechají respondenti reklamou přesvědčit, vedou produkty
spotřebního zboží, často nižší finanční náročnosti, jako jsou potraviny, drogerie, kosmetika, oděvy/obuv
a alkoholické nápoje. Ke koupi více nákladných produktů se respondenti dají ovlivnit hůře.
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Graf 6 – Vyhodnocení otázky „Ovlivňuje zvolený formát inzerce její účinnost?“

Získaný graf ukazuje, že téměř 70 % z dotázaných osob vnímá velikost formátu inzerce v časopisech
jako jeden z faktorů, který může ovlivnit její efektivnost, a 20 % je o tomto faktu zcela přesvědčeno.
Názor většiny osob tedy přiřazuje formátu reklamy důležitost, což dokládá i skutečnost, že odpověď
v dotazníku, která souvislost mezi zvoleným formátem reklamy a její následnou účinností popírá, nebyla
zvolena ani jednou.

Graf 7 – Vyhodnocení otázky „Co se Vám naopak obecně na reklamě líbí, čím si Vás dokáže
získat a zaujmout Vás?“

Ze získaných odpovědí je možné vyčíst, že reklama si dokáže získat respondenty použitou fotografií,
která koresponduje s jejich vkusem. Inzerce je dokáže oslovit zároveň svojí vtipností, kreativním
provedením a také v případě, že inzerovaný produkt je z oblasti zájmu respondenta.
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Graf 8 – Vyhodnocení otázky „Co se Vám obecně na reklamě nelíbí, čím Vás dokáže odradit
od jejího podrobnějšího přečtení?“

Jako nejvíce odrazující prvky použité v reklamě uvedli respondenti přítomnost neuspořádaného nebo
dlouhého textu a použití množství rozličných prvků, čímž dochází k celkové nepřehlednosti inzerce.
Propagovaný produkt se pak mezi nimi ztrácí.

Vaše oblíbená reklama?
Tato otázka byla do dotazníku zařazena spíše z důvodu snahy odhalit konkrétní inzerci, která dokázala
na lidi zapůsobit a pokusit se zjistit podstatu jejího úspěchu. U přítomných respondentů jednoznačně
vede vánoční reklama na Kofolu (holčička a divočák) [64]. Tu si vybaví nejčastěji. Hned za ní se umístila
reklama na Centrum.cz. U této inzerce je však možné pochybovat, zda účastníci skutečně znají samotný
propagovaný produkt, protože v převážné většině odpověď zněla „reklama na Bobika“. Dalo by se říci,
že na stejném místě se ocitly i reklamy na T–Mmobile s Ivanem Trojanem a reklamy konkurenčního
telefonního operátora Vodafone s „keckama“ [65], [66]. Jako další oblíbené reklamy respondenti
jmenovali inzerce na Air Bank (nesmyslné poplatky) [67], podvozky Mercedes Benz

[68],

Magnesii – Český lev [69] nebo reklamní spot ÚAMK od Jakuba Koháka [70].
Z uvedených reklam lze vypozorovat dvě zásadní indicie. Za prvé, všechny jmenované inzerce jsou
televizními spoty. To jenom potvrzuje, že síla širokého pokrytí TV vysílání v kombinaci s možností
opakované relace je skutečně veliká a televizní reklama je nejefektivnější.
Dalším faktorem je skutečnost, že všechny zmíněné reklamy jsou buď na humoru založené či prvek vtipu
aspoň obsahují. To úzce souvisí s odpověďmi na předchozí otázku, kdy aspekt vtipnosti a humoru
označila za důležitý téměř čtvrtina testovaných osob. Takováto reklama, jak se zdá, se lidem líbí a snáze
si ji zapamatují. Otázkou ovšem zůstává, zda táž reklama má i dostatečnou schopnost lidi přimět
k samotnému využívání produktu.
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Otázky týkající se vybraných stránek časopisu.

a)

b)

Graf 9 – Vyhodnocení otázky: a) – „Dokázali byste uvést počet reklam ve shlédnutých stránkách časopisu?“
,b) – Zaznamenání skutečného počtu reklam s oční fixací

Celkový počet reklam v testovaných stránkách časopisu je 16. Po porovnání je zřejmé, že počet skutečně
shlédnutých reklam, zaznamenaných oční kamerou, je větší než osobní odhad respondentů. To vypovídá
o skutečnosti, že některé nezajímavé aspekty nejsou vnímány a jsou ponechány bez povšimnutí, ačkoliv
oči na nich ve skutečnosti ulpěly. Pohlaví respondentů nehraje roli; rozdíl mezi nimi je ve výsledku
minimální.

a)

b)
Graf 10 – Vyhodnocení složené otázky „Dokázali byste si vzpomenout na některou konkrétní inzerci z vybraných
stránek časopisu?“ (a), „Jestliže si vzpomenout dokážete, prosím inzerci / inzerce uveďte.“ (b)
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Ze získaných odpovědí lze vyčíst, že nejvíce osob si vybavilo reklamu na vůz – ať už v odpovědi uvedli
obecně „auto“ (tuto obecnou odpověď zvolily ženy), anebo jmenovali konkrétní značku automobilu,
který inzerce propagovala (zde pro změnu převažují muži, jež si konkrétní značku automobilu dokázali
vybavit). Odpověď na otázku, proč zrovna tyto konkrétní reklamy se staly zapamatovatelnými, se získá
porovnáním odpovědí z dotazníku s vygenerovanými teplotními mapami (viz kap. 5.3.3).

a)

b)

Graf 11– Vyhodnocení složené otázky „Byla ve shlédnutých stránkách časopisu uvedena
reklama na osobní automobil?“ (a), „A jestliže ano, dokázali byste si vybavit
značku automobilu a uvést ji?“ (b)

Většina respondentů, přesně 85 %, správně uvedla, že reklamu na automobil bylo možné v předložených
stránkách časopisu shlédnout. Při následném uvedení konkrétní značky automobilu se pak odpovědi
rozdělily téměř rovným dílem mezi dva vozy, v časopise skutečně inzerované.

Graf 12 – Vyhodnocení otázky „Byla ve shlédnutých stránkách časopisu uvedena
reklama na společnost T–Mobile? A jestliže ano, dokázali byste si vybavit konkrétní
inzerovaný produkt společnosti T–Mobile?“

Třetina dotázaných správně uvedla, že reklama na společnost T–Mobile ve shlédnutých stránkách
uvedena nebyla, a to je správně. Zbytek respondentů si nebyl jist, nicméně nikdo neoznačil kladnou
odpověď, což opět vypovídá o – možná i nevědomém – vnímání obsahu stránek, potažmo reklam.
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a)

b

Graf 13 – Vyhodnocení složené otázky „Říká Vám něco slogan „Voda pro Kamerun“?“ (a) „Jestliže ano, prosím,
uveďte, čeho se slogan týká.“ (b)

Téměř tři čtvrtiny dotázaných si vzpomnělo, že v předloženém materiálu shlédli i reklamu obsahující
slogan „Voda pro Kamerun“; z těchto osob si následně více jak polovina vybavila správný obsah této
reklamy; třetina uvedla prezentaci odlišnou, což spíše napovídá o snaze vydedukovat odpovídající závěr
ze znění sloganu, a sedm procent respondentů si správný obsah inzerce vybavit nedokázalo.

5.3.3

vyhodnocení výsledků na základě kombinací dat z teplotních map a dotazníku

Kombinací odpovědí z dotazníků a analýzou eye-trackingových výstupů byly získány určité poznatky
k možnému zvýšení efektivity reklamy. Po osobní konzultaci s Ondřejem Herinkem z GfK Praha,
předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu, dne 19.4.2015, byla pozornost
zaměřena na klíčové body reklamy, jako na potenciální vliv titulku, fotografie, loga atd., nebo vliv
formátu reklamy, popřípadě důležitost pozice inzerátu, na které stránce časopisu je umístěna.

Titulek
U každého inzerátu je jedním z nejdůležitějších prvků jeho titulek. Je to ve většině případů první věc,
které si čtenář všimne a mnohdy také to jediné, co je ochoten číst. Titulek má jednu až dvě vteřiny na to,
aby upoutal pozornost, proto by měl být výrazný, jasný a kontrastní. Měl by být krátký a neměl by
obsahovat negace [36, s. 162]. Z řady výzkumů dále vyplynulo, že inzerce se stává účinější, když je
titulek doplněný obrázkem, a když titulek zároveň přivádí pozornost k tomuto obrázku nebo obrázek
vychází z titulku [60, s. 182].
o vše se potvrdilo z experimentálního měření této bakalářské práce. V inzerci na získání ekologického
oskara (obr. 25) je použit titulek obsahující velké množství slov a tím i prvotních informací, což
respondenty odrazovalo od dalšího a podrobnějšího pročítání následného textu. Ve srovnání s tím si
daleko lépe vedla reklama na varnou konvici Philco, která se prezentuje stručným, výstižným titulkem
o čtyř slovech, který nenásilně a vcelku logicky doplňuje fotografie matky s nemluvnětem v náručí.
Tímto účelným uspořádáním inzerce přechází oční pohled respondentů plynule od titulku ke klíčové
fotografii a asi ze 70 % případů i k podrobnějšímu čtení doplňujícího textu.

54

a)

b)
Obr. 25 – a), b)– Teplotní mapa – ukázka možného vlivu titulku

Umístění inzerátu
O tom, zda existuje optimální umístění reklamy v novinách či časopise, se vedou nekončící diskuze. Ať
už se jedná o zařazení inzerce v časopise jako celku (situování do první třetiny časopisu, do první
poloviny nebo kamkoliv), či zhodnocení, zda je inzerát účinnější umístěním na pravou či levou stánku.
Co čtenář, to jiné zvyklosti při čtení periodického tisku. Z toho vyplývá, že každá stránka má teoreticky
stejnou šanci být přečtena a čtenářem zaznamenána a nemělo by být zase až tak rozhodující, kde se
inzerce v časopise, jako celku, nalézá.
Co se týká umístění reklamy na pravé nebo levé stránce, traduje se, že reklamy umístěné na pravé stránce
jsou účinější, protože čtenářův pohled ulpí nejdříve právě tam. Tato teorie je pravděpodobně silně
zakořeněna, neboť 85 % všech inzerátů z časopisu zvoleného pro praktickou část této práce se skutečně
nachází na pravé straně. Je tu však i názor opačný, a to takový, že nejdříve jsou registrovány vjemy vlevo
nahoře, podobně jako při čtení, a proto by inzerce umístěné na levé stránce měly poutat více pozornosti.
Existuje i poslední skupina s názorem, že víceméně neexistuje zásadní rozdíl mezi účinností reklamy
umístěné na té či oné straně, a to opět z důvodu souvisejícího s odlišnými zvyklostmi čtenářů časopisů.

a)

b)
Obr. 26 – a), b)– Teplotní mapa – ukázka vlivu umístění inzerátu
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Tento závěr podporuje i vyhodnocení otázky z dotazníku, která zjišťovala, zda si respondent dokáže
vybavit jakoukoliv reklamu z právě prohlédnutých stránek časopisu. Ze získaných odpovědí nelze vyčíst
významný rozdíl v závislosti na umístění inzerátu. Respondenti si dokáží vybavit reklamy z obou stran
shodným dílem. Stejně tak porovnáním teplotních map získaných z inzerce umístěné na pravé nebo levé
stráně nelze vypozorovat markantní rozdíly (obr. 26). Rozhodující budou pravděpodobně klíčové body
reklamy, tedy slogan, produkt, značka a logo společnosti.

Velikost inzerce
Dalo by se logicky soudit, že čím větší inzerát, tím větší pozornost upoutá a tím účinnější inzerce bude.
Nicméně realita je trošku jiná a formát inzerce je sice důležitou, ale pouze jednou z řady proměnných,
které její účinnost ovlivňují. Svou nezastupitelnou roli zde hraje také kreativita provedení, zvolené barvy
nebo zvolené písmo, použitá fotografie a mnoho dalších faktorů.
Podle studie společnosti GfK Praha, je skutečně celostránkovým reklamám věnovaná největší pozornost,
přesto však tento fakt nezaručuje její zapamatovatelnost a tím kýženou účinnost. Po srovnání
jednotlivých výstupů je možné konstatovat, že celostránkovým reklamám respondenti věnovali opravdu
více času než reklamám s formáty menšími, nicméně z obr. 27a lze vyčíst, že i inzerát malé velikosti si
umí zajistit dostatek pozornosti, je-li kvalitně proveden.
Získané teplotní mapy také potvrzují skutečnost nutnosti kreativního provedení inzerce, což dokládá obr.
27b. Na této stránce je inzerce sice většího formátu než na obr. 27a, nicméně pro čtenáře natolik
neatraktivní, že se jí téměř nevěnovali.

a)

b)
Obr. 27 – a), b) – Teplotní mapa – ukázka vlivu velikosti (formátu) inzerce

Písmo
Aby byla reklama účinná, musí být dobře čitelná (za předpokladu, že byl v inzerci použit text). Jak již
bylo uvedeno v kap. 1.1.1, lidé slova nečtou písmeno po písmenu, ale přeskakují mezi nimi a vnímají
naráz spíše řadu či shluk písmen jako ucelenou jednotku. Za takovouto jednotku se dají považovat
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i některá celá krátká slova, jejichž význam je možné chápat a vnímat i bez identifikace jednotlivých
písmen. Jde-li tedy o čitelnost textu, je dobré se držet jednoduchosti a s typem použitého písma příliš
neexperimentovat.
V testovaných stránkách by se dala jako pozitivní příklad jmenovat inzerce na varnou konvici, kde je typ
písma jednoduše čitelný a přehledný. Velikost písma i jeho rozestupy jsou dostatečné pro pohodlné
vnímání textu. V titulku, který je klíčový, byly zvoleny pouze kapitálky (obr. 28a). Velká písmena jsou
seriózní a budí respekt. Naproti tomu za méně vhodné lze považovat užití písma v inzerci na dotaci
obědů pro děti (obr. 28b). Jednotlivá písmena mezi sebou nemají téměř žádné rozestupy, jsou blízko
u sebe a tím komplikují snadné vnímání textu jako celku.

a)

b)
Obr. 28 – a), b) – Teplotní mapa – ukázka vlivu písma

Barva
Barevnost je jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících účinnost reklamy. Barvy na lidi působí, člověk je
vnímá, vyvolávají v něm různé emoce a právě použití vhodných či méně vhodných barev je jedním
ze zásadních způsobů, jak inzerovanému produktu pomoci či mu, ač nechtěně, uškodit.
Působení jednotlivých barev na mysl člověka stručně ukazuje tab. 1, ze které lze vyčíst základní
poznatky o využití jednotlivých barevných odstínů ve vztahu k určitým typům výrobku
a současně jejich vlivu na pocity člověka [36, s. 95].
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Tabulka 1 – Působení barev na smysly [36], [71], [72]

Teplé barvy

Barva

Jak barva působí

Využití v reklamě

červená

nejvíc vzrušující barva, aktivující,
energizující, výstražná, znázorňuje sílu,
touhu po životě, barva lásky, snižuje
soustředěnost a naopak stimuluje apetit

podporuje chuť k jídlu, užívá ji mnoho restaurací
(McDonald‘s, KFC, Pizza Hut); vytváří dojem
naléhavosti, bezodkladnosti, hodně používaná pro
výprodeje, užívaná ve smyslu upozornění,
používaná pro nápoje dodávající energii

růžová

uklidňující, romantická, je to barva lásky

většinou cílí na ženy (Avon, Victoria‘s Secret)

oranžová

barva energizující, přátelská, optimistická, použití v technologii a zdravotnictví
dynamická, symbolizuje sebevědomí

hnědá

evokuje pokoj, spolehlivost, zkušenost,
využívaná převážně pro čokoládové výrobky nebo
praktičnost, někdy však vyznívají až nudně výrobky ze dřeva

žlutá

barva optimismu, naděje, štěstí, veselí,
hřejivá, stimulující a naopak – nejvíce
zatěžuje oko a unavuje

Studené barvy zelená

barva uklidňující, harmonizující,
symbolizuje zdraví produkt (např. reklama
omlazující, inspirující, prezentuje stabilitu, na zdravé jogurty), využití v tzv. zeleném
klid, důvěru, pojí se se zdravím a přírodou marketingu (produkty spojené s ekologií), dále
k vyjádření harmonie a souladu

modrá

vyjadřuje vnitřní klid, spolehlivost,
důvěryhodnost, bezpečí, má uklidňující
vliv, je to barva přátelství a komunikace,
zmírňuje chuť k jídlu

Využívají ji společnosti, které se chtějí profilovat
racionálně, chtějí zdůraznit kvalitu svého
produktu, hojně využívána ve spojení
s inteligencí, modrá barva se obvykle nevyužívá
pro inzerci na potraviny: tmavé odstíny – finanční
a bankovní instituce, světlé odstíny – sociální
portály

fialová,

symbolizuje šlechetnost, urozenost,
hojnost, důstojnost, úspěch, kreativitu, ale
i jemnost

tmavé odstíny vyjadřují bohatství, luxus, světlejší
se spojují s jarem a romancí; často využívány
v kosmetice; velký úspěch s touto barvou má spol.
Milka

černá

prezentuje sílu, eleganci, serióznost a
mužný luxus, využívaná pro zdůraznění
prestiže

barva pro propagaci luxusního zboží pro muže,
využívají často automobilky – (Mercedes Benz)

šedá

barva neutrální, může být vnímána jako
chladná a nevýrazná, stejně jako formální,
evokuje důstojnost a autoritativnost,
preciznost , kvalifikovanost,
informovanost

chybí jí barevnost, proto nemá tolik emocí, je
spojována s technikou, zvláště ve své stříbrné
podobě.

bílá

značí jednoduchost, naději, nevinnost,
je využívána k propagaci luxusních výrobků,
pokojnost, v kontrastu s ostatními barvami nejčastěji ve spojení s černou, zlatou nebo
vyniká její čistota
stříbrnou, bílá + fialová se využívá jako vhodná
propagace produktů pro ženy (Chanel, Prada), bílá
se často spojuje s mléčnými výrobky nebo
elektronikou do domácnosti

purpurová

Neutrální

v reklamě má za úkol přilákat pozornost,
zaujmout, jasné odstíny – pro dětský design,
tmavší odstíny – mají využití u starožitností

barvy

Působení barev na psychiku člověka se odráží především ve vnímání určité barvy, které může být do jisté
míry subjektivní (například meruňková barva je pro někoho příjemná, pro jiného odstrašující), avšak ve
většině případů mají efekty barev obecný význam, platný pro většinu populace. Třeba barvy v červeném
spektru a jejich odstíny (tzv. teplé barvy) – čili rudá, oranžová a žlutá – působí jako varování, upozornění
na nebezpečí, zatímco barvy patřící mezi chladné, tedy zelená, modrá a fialová působí dojmem
uklidňujícím a vyrovnaným [36, s. 95].
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Některé výrobky jsou neodmyslitelně spojovány s určitými barvami a výrobci reklam je pravidelně
používají. U pracích prášků je to většinou bílá, či bleděmodrá, které přestavují čistotu, káva je spojena
hnědými tóny, kojenci s barvami pastelovými. Na určité specifické barvě je také často postavena image
a vizuální styl celé organizace. Například telefonní operátoři T-Mobile a Vodafone jsou charakterizováni
typicky růžovou, resp. červenou barvou, nápoj Fanta charakterizuje barva oranžová, modrou barvu
si vzali za svou společnosti IBM nebo Facebook a nejznámějším zástupcem využití několika barev
najednou je spol. Google.
Barvy bezpochyby představují zajímavý prostředek ke komplexnímu ladění reklamního sdělení.
Nicméně je důležité mít na paměti dvě věci: za prvé vnímání barev je podmíněno kulturně, kde každá
barva může symbolizovat něco jiného (například v západních zemích je bílá barvou symbolizující čistotu
a nevinnost, ve východní kultuře ji vnímají jako barvu smutku a smrti), za druhé je důležité znát cílovou
skupinu a zvolit vhodnou kombinaci barvy, jejího odstínu a sytosti k oslovení takové skupiny, kdy je
významné zvážit věk, sociální status a pohlaví cílové skupiny. Výběr klíčové barvy není tedy náhodným
krokem při tvorbě reklamy. Naopak, při jejím vhodném zvolení dokáže přesně zacílit na požadovanou
skupinu zákazníků.

a)

b)
Obr. 29. – a), b) – Teplotní mapa – ukázka vlivu barvy

Z inzercí umístěných na testovaných stránkách, ve kterých bylo použito konkrétní barvy
k navodění určitých emocí lze předně jmenovat inzerci na O2, kde byla použita charakteristická modrá
barva, úzce spojovaná se značkou O2, díky níž dochází ihned k identifikaci inzerovaného zboží,
popřípadě celé společnosti. Jako další je možné označit reklamy na varnou konvici Philco a na automobil
Kia Sorento (obr. 29). V inzerci na varnou konvici převládají modrá a bílá barva, které vhodně souzní se
slovem „voda“ v titulku, což dodává inzerci jistou kompaktnost. A díky spojení těchto barev, zvláště pak
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světlých až bílých odstínů, s fotografií dítěte a matky mazlící se s ním, dochází k vjemu pocitu čistoty.
Naopak u reklamy na automobil Kia byly použity hodně tmavé odstíny. V tomto případě však ničemu
nevadí, naopak, dávají vyniknout automobilu samotnému, který z tmavého pozadí vystupuje, a navíc
tmavá barva dává celé inzerci punc luxusu a serióznosti.

Jednoduchost
Při posuzování vlivu jednoduchosti na míru registrace inzerce u reklam propagujících osobní automobil,
které shodou okolností mají obě stejný formát (plnou stránku), je možné vypozorovat, že ačkoliv nad
inzercí společnosti Kia strávili respondenti méně času, vybavit si jí dokáží takřka shodně s reklamou na
automobil společnosti Hyundai, které věnovali pozornosti daleko více (obr. 30). Odpovědí by mohlo být
právě množství použitých prvků v okolí a pozadí automobilu, které u inzerce spol. Hyundai mohou
odvádět pozornost.

a)

b)
Obr. 30 – a), b) – Teplotní mapa – ukázka vlivu jednoduchosti

Strukturovaný text
Text je hlavní verbální složkou reklamy. Jeho úkolem je informovat spotřebitele. V případě, že je potřeba
do inzerce umístit i určitý text poskytující podrobnější informace k nabízenému produktu, je dobré volit
slova pouze heslovitě nebo formou strukturovaného zápisu. Lidé si nechtějí inzerci číst. Chtějí získat
potřebné informace v pokud možno co nejkratším čase. Když čtenáře zaujme titulek inzerce, pak je
ochoten se věnovat dalšímu textu s doplňujícími informacemi inzerovaného produktu.
Klíčovým aspektem textu v inzerci je zvolení jeho délky. Všeobecně je zastáván názor, že tak jako u
titulku je dobré volit slova pouze heslovitě, formou strukturovaného zápisu [36, s. 164]. Nicméně Tellis
[60] zastává názor, že dlouhý text sám o sobě nemá negativní vliv za předpokladu, že je v souladu
s dalšími prvky reklamy. Text by měl být napsán přitažlivě a měl by být natolik zajímavý, že každý řádek
bude táhnout čtenáře k dalšímu řádku; pak bude text účinný [60, s. 184].
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Výsledky provedeného měření podporují zejména první názor, tedy zvolení co nejjednodušší a nejkratší
formy textu. U inzerce na produkt spol. E.ON je zvolen přitažlivý motiv dámy s lesem na hlavě, nicméně
text je pravděpodobně natolik dlouhý a na první pohled nepřehledný, že se mu skutečně ze všech
testovaných osob nikdo nevěnoval (obr. 31a; 31b). Otázkou samozřejmě zůstává, nakolik samotný námět
„soutěže o ekologického oskara“ oslovil zúčastněné čtenáře, aby si nabízený text byli ochotni přečíst.
Co lze však považovat za velké plus společnosti E.ON je vizuální podoba značky, která je natolik
působivá, že zaujala téměř všechny respondenty.

a)

b)

c)

d)
Obr. 31 – a)–d) – Teplotní mapa – ukázka vlivu strukturovaného textu

Druhou, povedenější variantu ukazuje reklama propagující představení Divadla na Vinohradech
(obr. 31c; 31d). Inzerce použila pouze stručná a vystihující hesla s důležitými informacemi, a proto se
stala zajímavou, a téměř 95 % respondentů si přečetlo její text.

Zajímavý článek či fotografie
To, zda reklama sousedí s článkem nebo fotografií pro čtenáře atraktivním, svoji roli hraje také.
V takovém případě se totiž reklama může stát téměř neviditelnou. Člověk se začte do textu, zabere se
do prohlížení fotografií a po skončení četby přechází automaticky na další stránku; uvedené reklamy si
prakticky nevšimne. Takovou skutečnost lze pozorovat i u inzerce věnující se záchraně kamerunského
lesa prostřednictvím kohoutkové vody prodané v českých kavárnách a restauracích. Tato reklama tvoří
v časopise protistranu článku o legendární dvojité špionce Matě Hari. Pro někoho článek nezajímavý, pro
někoho poutavý natolik, aby se začetl a reklamu (ačkoliv je přes celou stránku) pak přeskočil (obr. 32).
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a)

b)
Obr. 32 – a), b) – Teplotní mapa – ukázka vlivu zajímavého článku či fotografie

Výrazné postavy a tváře
Je známé, že použitím výrazných tváří, postav či fotografií dětí v inzerci lze částečně zvýšit její
efektivitu. Opět ale za předpokladu vhodné kombinace s ostatními důležitými atributy reklamy. Tvář
na sebe strhává pozornost člověka. Zaujme na první pohled. Když je tvář sympatická a milá, ochota
věnovat se nadále reklamě se zvyšuje.
Samostatnou kapitolou pak je využívání tváří známých osobností. Strategií takové reklamy je získání
pozornosti lidí díky této slavné tváři a podpora produktu a formování vnímání značky společnosti
na základě znalostí, které mají o slavné osobě. Lidé považují celebrity za své vzory a ztotožňují se
s nimi. Ve většině případů je takováto spolupráce pro společnost úspěšná, reklama funguje, nicméně tak,
jako všude, i zde lze nalézt určitá negativa. Zcela zásadní záležitostí je adekvátní obsazování známých
osobností do konkrétních reklamních kampaní. Jednodušeji řečeno zvolit správnou osobnost pro správný
produkt, a to s ohledem na cílovou skupinu. Důležité je také vyhnout se případnému „přesycení“ trhu
takovouto osobností, kdy se konkrétní osoba, na základě její momentální oblíbenosti, může vyskytovat
hned v několika reklamních kampaních současně a lidé tak ztrácejí přehled o jednotlivých nabízených
produktech a kampaně jim splývají v jednu.
Ve shlédnutém vzorku stánek časopisu Instinkt se reklama, která by využívala tváře známé osobnosti,
nevyskytuje, nicméně je zde uveden rozhovor se zpěvačkou Madonnou, jejíž fotografie se objevuje hned
na čtyřech různých stranách a ze získaných teplotních map je možné potvrdit výše zmíněnou teorii
o úspěšnosti použití známé tváře pro získání pozornosti. Celých 100 % respondentů jmenované
fotografie zaznamenalo.
Na testovaných stránkách se také objevuje inzerce s tváří dítěte a tváří jeho matky (inzerce na varnou
konvici Philco), kterou lze vnímat jako inzerci s použitím detailu tváře (obr. 33). Ze získaných výstupů je
patrné, že právě tvář dítěte, jehož pohled směřuje kamsi vedle čtenáře, přitahuje nejvíce pozornosti a opět
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100 % respondentů na ní ulpělo pohledem. A to bez ohledu na to, zda si stránku prohlíží ženy či muži.
Liší se snad jen v počtu fixací na tvář dítěte, které vypovídají o skutečnosti, že ženy setrvají na tváři
dítěte o něco déle než muži. Rozdíl mezi pohlavími následuje ale v následném zpracování této reklamy.
Muži věnují pohled dítěti, sloganu, někdy produktu a „odchází“. Naproti tomu ženy zaujme fotografie
dítěte s matkou natolik, že se ve většině případů přesunou k samotnému textu, aby o produktu zjistili co
nejvíce. Tuto skutečnost také dokazuje fakt, že ani jeden muž si reklamu na varnou konvici při
vyplňování dotazníku nevybavil, kdežto v případě žen si na uvedenou reklamu dokázaly vzpomenout tři
respondentky, tj. čtvrtina žen.

a)

b)

c)

d)

e)

Obr 33 – a)–c) – Teplotní mapy – ukázka vlivu použití motivu v výrazné postavy či tváře osobnosti;
d); e) – Teplotní mapy – rozdílné zpracování reklamy ženami a muži
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Ženy versus muži
Tato experimentální práce mimo jiné zahrnovala snahu odpovědět na otázku, zda existují rozdíly
ve vnímání reklamy mezi ženami a muži, což bylo již zčásti diskutováno v předchozí kapitole.
Výsledky analýz eye-trackingových výstupů spolu s vyhodnocením odpovědí dotazníku ukázaly, že
rozdíly ve vnímání reklamy jako takové mezi oběma pohlavími nejsou. Jak mezi muži, tak mezi ženami
jsou jedinci, které, dle jejich vyjádření, reklama obtěžuje a považují ji za zbytečnou. Jsou však i tací,
kteří se reklamou baví, nechávají se jí inspirovat, informovat nebo ji dokonce i aktivně vyhledávají.
Kde lze pozorovat určité odlišnosti jsou rozdílné reakce na konkrétně použitý prvek či motiv v reklamě.
Je to dáno biologickými a sociálními odlišnostmi mezi muži a ženami, vlivem společnosti, rozdíly
v jejich výchově, a samozřejmě oblastí zájmu korespondující s nabízeným produktem. Není potom
překvapením, že pro ženy je atraktivnější reklama na kosmetiku, šperky, oblečení a dětské hračky,
zatímco pro muže se stává nepřehlédnutelnou reklama na osobní automobil, elektroniku či sportovní
vybavení.
Ze shlédnutých reklam lze jako příklad uvést již několikrát diskutovanou reklamu na varnou konvici
spol. Philco, která se dá považovat za inzerci zaměřenou spíše na ženy, a dále reklamu na osobní
automobil Hyundai, jež by se naopak dala nazvat spíše mužskou záležitostí.

a)

b)

c)

d)
Obr. 34 – Teplotní mapy – ukázka rozdílu vnímání reklamy ženami (a); b)) a mužů (c); d))
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Vyhodnocení výstupů týkajících se prvně zmíněné reklamy je diskutováno v podkapitole Výrazné
postavy a tváře a ukazuje na vcelku malé rozdíly mezi oběma pohlavími co do počtu očních fixací,
nicméně podstatně rozdílné dodatečné zpracování inzerce, kdy bezpochyby došlo k většímu oslovení
žen, které pokračovaly po shlédnutí hlavní fotografie ve zjišťování bližších informací z doprovodného
textu, kdežto pro muže se jednalo o reklamu málo atraktivní a reklamu vzápětí opouštěli. Naopak analýza
získaných teplotních map týkajících se reklamy spol. Hyundai ukázala, že této reklamě věnovali celkově
větší pozornost muži. Je to pravděpodobně dáno již zmiňovanou oblastí zájmu, která se u obou
pohlaví liší (obr. 34).
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6.

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝSLEDKŮ VÝZKUMU

Experimentální část bakalářské práce nebyla zaměřena ani tak na jednotlivé metody měření účinnosti
reklamy a jejich praktické provedení, jako spíše na samotné působení reklamy na člověka. Zda v době,
kdy je člověk zavalen a přesycen inzercí, ji ještě vůbec dokáže přijímat, a nebo ji podvědomě vytěsňuje
a vyhýbá se jí a šetří si místo pro „důležitější informace“. Cílem práce bylo posoudit efektivitu
inzerce a míru její registrace čtenáři za použití oční kamery. Těžištěm práce pak byl kvalitativní výzkum
s využitím metody eye-tracking doplněné o dotazníkové šetření.
Po zpracování získaných dat vyplynulo, že více jak 50 % testovaných osob si více či méně pravidelně
kupuje nějaký časopis, ve kterém se s inzercí setkává, a s přihlédnutím k faktu, že člověk přijde
do kontaktu s časopisy i v čekárnách u lékaře, kadeřnice, nebo že časopisy kolují v rodině či si je lidé
půjčují mezi sebou, se dá předpokládat, že skutečné procento lidí, kteří si časopis přečtou (a s ním
i přítomnou inzerci) je mnohem vyšší.
Reklamě lze věnovat pouze nepatrný čas na získání klíčového sdělení a to v dnešní době lidem vyhovuje.
Lidé chtějí nové informace, reklama je baví, nebrání se jí a ten čas jí ochotně věnují. Zde se také
projevila důležitost spojení výzkumné techniky dotazování právě s metodou eye-trackingu. Téměř 80 %
respondentů uvedlo, že si reklamy v časopisech všímá, a téměř polovina z tohoto počtu ji vyhledává
cíleně. Nicméně našly se i dvě osoby, které striktně tuto možnost odmítly a svoji odpověď formulovali
slovy: „Nikdy si reklamy nevšímám.“ Taková formulace však pravděpodobně vyjadřuje pouze přání
respondenta a jeho domnělý postoj, neboť výsledná data měření zachycují něco jiného. Díky získaným
teplotním mapám lze vypozorovat, že i osoby bránící se jakékoliv reklamě se jí nevyhnou a při kontaktu
s ní si ji prohlédnou zcela rovnocenně jako lidé s opačným postojem. Reklama je silný protivník a ačkoli
by si to někteří přáli, ignorovat ji nelze.
Reklamu v časopise považuje dle výzkumu za účinnou 76 % respondentů. Přesto je pro většinu z nich
spíše inspirací či zdrojem informací a tipu na budoucí nákup než motivací ke konečnému nákupu
inzerovaného produktu. Pakliže k nákupu dojde, jedná se převážně o produkty finančně méně náročné
a produkty denní potřeby, jako jsou potraviny, drogerie či kosmetika. Na dalších pozicích pak figurují
alkoholické nápoje, oděvy, obuv, hračky, volně prodejné léky, telefony, elektro a bílá technika, finanční
služby a na nejnižší příčku se řadí osobní automobily, u kterých se zcela jistě jedná o zmíněnou
inspirativní funkci reklamy.
Zvolený formát inzerce je dle přesvědčení většiny respondentů důležitý a ovlivňuje její následnou
efektivitu. To potvrzují i vygenerované teplotní mapy, které ukazují, že reklamě, mající formát celé
stránky časopisu, respondenti skutečně věnovali nejvíce času. V porovnání s ostatními formáty, při
zpětném vybavení si konkrétní inzerce, pak testované osoby uváděly právě převážně reklamy
velkého formátu.
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Reklama na lidi působí, má za úkol zaujmout je a udržet si je. Nicméně člověk se většinou už po první
vteřině rozhodne, zda konkrétní inzerci pohledem pouze přelétne nebo zda je ochoten jí jistou část svého
času věnovat. Jako nejzásadnější prvky, které dokáží odradit od tohoto kladného rozhodnutí, jsou
respondenty uváděny dlouhý a nepřehledný text a příliš mnoho použitých elementů. Účinnější je tak
stručnost, použití výhradně hesel, a spolehnutí na inteligenci, a v určité míře i zvědavost zákazníka, že si
podrobnější informace vyhledá sám.
Rozdílné působení reklamy na muže a ženy se u takto malého vzorku osob nepodařilo vypozorovat.
Výstupy měření dokázaly, že muže i ženy stimulují stejné podněty a jejich pozornost přitahují stejné
prvky, jež byly v inzerci zvoleny (barva, logo, přehlednost inzerce). Jediné, čeho si lze všimnout, je
rozdílná reakce na zvolené apely užité v konkrétních reklamách. Nicméně takovýto závěr se dal očekávat
a i bez měření oční kamerou lze odhadnout zda reklamě na zahradní sekačku obětují více času muži či
ženy. Většina nepsaných pravidel pro vytváření účinné reklamy zde již byla zmíněna, nicméně za dva
nejdůležitější prvky lze považovat zvolení výrazného titulku a fungující fotografie. Tyto dva objekty jsou
nositeli základních informací a emocí (pozitivních nebo negativních) při prvním kontaktu s reklamou
a pakliže selžou, ostatní prvky inzerce nedokáží ovlivnit další setrvání člověka nad inzercí.
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7.

ZÁVĚR

Tato bakalářská práce přináší přehled o základních principech měření oční kamerou a jeho možného
využití při tvorbě inzerce. Cílem bylo názorně poukázat na skutečnost, že se použití eye-trackingových
měření stalo důležitou a smysluplnou součástí ve výzkumu účinnosti reklamy, což je předmětem této
práce. Chápat ji jako plně profesionální práci bez jakýchkoliv vad, chyb a odchylek nelze, vzhledem
k relativně nízkému vzorku testovaných osob a zvláště pak s ohledem na závěrečné zpracování dat, bez
jakékoliv předchozí zkušenosti s touto metodou. Avšak jisté zákonitosti, které je dobré při vytváření
reklamy dodržovat, se z tohoto experimentu vyčíst dají, stejně tak i některé postřehy, jak člověk daný text
či obraz vlastně zpracovává a jaké prvky jsou pro něho ve skutečnosti důležité. To se přirozeně promítá
do přípravné fáze tisku reklamy a tím se eye-tracking stává součástí polygrafie jako takové, byť ne zcela
běžnou a široce využívanou.
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