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Zpráva z konference 

 

Název konference:   Eye-tracking: Why, When and How? (pre-conference workshop) 

26th International Cartographic Conference 2013 

www stránky:  http://www.icc2013.org/ 

Název příspěvku:  Color distance on maps (pre-conference workshop) 

   Exploring the Influence of the Color Distance on the Map Legibility  

Datum pobytu:  23. 8. 2013 (5:31)  - 30. 8. 2013 (18:36) 

 

Já, Alžběta Brychtová, jsem se zúčastnila v termínu 23. 8.  - 30. 8. 2013 

předkonferenčního workshopu Eye-tracking: Why, When and How? a mezinárodní 

konference 26th International Cartographic Conference 2013 v Drážďanech v Německu.  

V pátek a sobotu proběhl workshop Eye-tracking: Why, When and How?, kterého se 

zúčastnila řada odborníků z oblasti kognitivní kartografie - např. Sara Fabrikant, Corné van 

Elzakker, Amy Luis Griffin, Arzu Coltekin, Natalia a Gennady Adrienko a další. Na 

workshopu jsem vystoupila s představením výsledků mého současného výzkumu s využitím 

zařízení eye-tracking při hodnocení čitelnosti map. V rámci workshopu byly představeny 

produkty od různých společností, které se zabývají technologií eye-tracking (SMI, Tobii, 

Ergoneers, SR Research, Interactive Minds).  

Samotná konference byla zahájena v pondělí. Příspěvky pokrývaly celé spektrum 

oblastí, kterými se moderní kartografie zabývá. Každý den proběhly 2 přednášky zvaných 

hostů, 6 bloků přednášek s osmi paralelními sekcemi, prezentace posterů a setkání komisí a 

pracovních skupin Mezinárodní kartografické asociace. Současně s konferencí probíhala 

mezinárodní výstava kartografických produktů a dětské kresby.  

Kompletní program konference je možné prostudovat na stránce 

http://www.icc2013.org/?node=29, kde jsou k dispozici abstrakty a články k jednotlivým 

příspěvkům. 

http://www.icc2013.org/
http://www.icc2013.org/?node=29
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Na konferenci jsem v rámci sekce Colors in the Map Design vystoupila s 

vlastním příspěvkem Exploring the Influence of the Color Distance on the Map Legibility. 

Prezentace byla zaměřena na popis výsledků experimentální studie zaměřené na výzkum vlivu 

barevné vzdálenosti mezi popisem a pozadím mapy na jeho čitelnost. Příspěvek byl publikem 

hodnocen kladně a diskuze, kterou vyvolal, přinesla inspiraci pro další výzkum. 

V rámci konferenčního týdne jsem navázala kontakty pro budoucí spolupráci s 

Cynthia Brewer (USA) a Corné van Elzakker (NL) a oživila komunikaci se zaměstnanci ETH 

Zurich. Zároveň jsem měla možnost potkat se s Arzu Coltekin, která je mojí supervizorkou 

v několika eye-tracking experimentech. Workshop i konference byly velice přínosné 

z hlediska výzkumu i budoucí spolupráce. Účast na konferenci proto plně splnila svůj účel. 

 

 

V Olomouci dne 2. 9. 2013      Mgr. Alžběta Brychtová 

 

 

     

 

  


