
Milé kolegyně, milí kolegové,
milé studentky, milí studenti,
milé anotátorky, milí anotátoři,

ozýváme se s nabídkou účasti v experimentu organizovaném ÚFAL MFF UK:

Překlad pod eyetrackingem (ET) a EEG
Úkolem bude překládat věty z angličtiny do češtiny s případným využitím obrazové
informace. Vzorová ukázka je překlad titulku na obrázku vlevo. Překlad bude prováděn v
laboratoři, u počítače vybaveného zařízením pro sledování očních pohybů (eyetracker, ET).
Překlad budete vyslovovat nahlas a záznam se bude nahrávat.

Laboratoř se nachází v Troji. Adresa, mapa i možnosti, jak se tam dostat, jsou k nalezení
zde: https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/budovy-a-arealy/troja#l (budova N:
https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/aktuality/matfyz-otevrel-pavilon-impakt#&gid=1&pid=1).

Vlastní experiment bude trvat 20 až 30 minut, ale počítejte prosím s tím, že se na místě
můžete zdržet až 60 minut (nastavení zařízení, následné vyplnění dotazníku apod.). Účast
v experimentu je odměněna 450 Kč. [Odměna je na základě DPP. Za účelem uzavření DPP
se prosím obraťte na kolegyni Terezu Vojtěchovou <vojtechova@ufal.mff.cuni.cz>. Pokud už
jste měli v minulosti smlouvu s ÚFAL uzavřenou, napište, zda jsou všechny Vaše údaje i
nadále platné.]

Prosím, v případě zájmu o účast v experimentu se zapište do tabulky pod tímto odkazem:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YR1f4U-u-VSukbhY3j1qofnYA2n6EfVo-iNlpO7mu
no/edit?usp=sharing, a to na den a hodinu, které Vám nejvíce vyhovují. Nezapisujte své
jméno, ale vymyslete si vlastní unikátní kód (alespoň 6 libovolných znaků), který do kolonky
zapíšete. Na e-mail kloudova@ufal.mff.cuni.cz prosím tento kód sdělte společně se svým
jménem, abychom dokázali kódy a jména spárovat. Než svůj kód zapíšete, ujistěte se, že
ještě nebyl použit někým jiným. Abychom stihli vše co nejlépe připravit, hlaste se prosím na
Vámi vybraný den a hodinu nejpozději ve 20 hodin předešlého dne.

Vaše účast pak bude e-mailem potvrzena. V daný den a hodinu se prosím dostavte před
budovu a zavolejte na telefon +420 777 885 489 (anglicky), kolega Sunit Bhattacharya Vás
vyzvedne a doprovodí do laboratoře.
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Mějte připravený negativní antigenní (nebo PCR) test, ne starší než 7 dní. Toto nařízení se
může ještě během doby trvání experimentu změnit, prosím sledujte e-mail, kde Vás budeme
o tomto případně informovat.

Po dokončení experimentu Vás poprosíme o vyplnění krátkého dotazníku.

Technický správce (anglicky): Sunit Bhattacharya: <bhattacharya@ufal.mff.cuni.cz>
Organizátoři Věra Kloudová <kloudova@ufal.mff.cuni.cz>, Vilém Zouhar, Ondřej Bojar
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