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Abstrakt 

Tato práce se zabývá kognitivně psychologickým fenoménem, který se nazývá rozšíření 

hranic (boundary extension). Tento efekt popisuje situaci, kdy si při vnímání scény 

zapamatujeme části scény, které by se mohly nacházet za jejím okrajem, ale ve skutečnosti 

jsme je neviděli. Literárně přehledová část přináší shrnutí podstatných zjištění z přibližně 

třiceti let výzkumu tohoto jevu. Výzkumná část předkládá experiment zkoumající rozšíření 

hranic v panoramatických fotografiích s ohledem na vliv více faktorů, a to délky sekvence 

(devět a třináct obrázků), typu sekvence (interiér a exteriér), velikosti cílového obrázku 

(původní, přiblížená, oddálená). Tento experiment je první větší studií rozšíření hranic na 

české populaci a zkoumaný vliv faktorů nebyl v dřívějších studiích experimentálně ověřen. 

Klíčová slova 

Rozšíření hranic, panoramatické fotografie, délka sekvence, typ sekvence, velikost cílového 

obrázku 

  



 

 

Abstract 

This thesis follows up a cognitive psychological phenomenon, called boundary extension. 

This effect describes a situation, when we remember parts of a scene during scene perception, 

which could be located outside of the frame, but we actually did not see it. The literary review 

part offers up summary of fundamental findings of approximately thirty years of research of 

this phenomenon. The research part submits an experiment examining a boundary extension 

in panoramic photographs with respect to an effect of multiple factors, a sequence length 

(nine and thirteen frames), a type of sequence (indoor and outdoor), a target picture size 

(normal, close-up, wide-angle). This experiment is the first larger study of boundary extension 

in Czech population and the examined effect of factors was not experimentally verified in 

previous studies. 
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Boundary extension, panoramic photographs, sequence length, type of sequence, target 
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Úvod 

Tato práce se bude zabývat kognitivně psychologickým fenoménem, který se nazývá 

rozšíření hranic (boundary extension). Tento efekt popisuje situaci, kdy si při vnímání scény 

myslíme, že jsme viděli části scény, které by se mohly nacházet za jejím okrajem, ale ve 

skutečnosti jsme je neviděli. Tento jev se ale neomezuje pouze na zrak, byl experimentálně 

ověřen i u hmatu a sluchu. 

Téma této práce jsem si zvolila proto, že jsem chtěla prozkoumat efekt rozšíření hranic 

a zjistit vliv některých dříve neprobádaných faktorů na tento jev. I přes přibližně třicet let 

výzkumu tohoto jevu v zahraničí je u nás bohužel stále ještě dost neznámý, i proto mě zaujala 

možnost se tomuto fenoménu podrobněji věnovat. Zajímalo mě, jestli se rozšíření hranic 

objeví i v datech sebraných na české populaci. Také mě zaujala možnost vytvořit výzkumný 

design, který by zkoumal více faktorů, které mají vliv na tento efekt, a které zatím nebyly 

experimentálně ověřeny. Výzkumný projekt zkoumá rozšíření hranic v panoramatických 

sekvencích fotografií a jako faktory sleduje délku sekvence (devět a třináct obrázků), typ 

sekvence (interiér a exteriér). Tyto faktory mohou mít vliv na rozšíření hranic a jejich 

prozkoumání může pomoci lepšímu pochopení tohoto fascinujícího fenoménu. Jako 

technická proměnná slouží velikost cílového obrázku (původní, přiblížený, oddálený), která 

umožňuje kontrolovanou manipulaci experimentálními podmínkami. 

V první kapitole se budu věnovat obecnému úvodu do problematiky efektu rozšíření 

hranic. Ve druhé kapitole stručně představím nejčastější vysvětlení vzniku rozšíření hranic. 

Ve třetí kapitole představím faktory ovlivňující rozšíření hranic, a to především faktory 

spojené s pozorovatelem, typy podnětů a způsob prezentace podnětů. Ve čtvrté kapitole se 

budu zabývat možnostmi výzkumu v poli rozšíření hranic, a to především měřením odpovědi 

a prezentací podnětů. V páté kapitole budu popisovat výzkumný problém, cíle výzkumu, 

výzkumné otázky a hypotézy. V šesté kapitole se budu zabývat designem výzkumného 

projektu. V sedmé kapitole budu charakterizovat výzkumný soubor. V osmé kapitole budu 

předkládat výsledky deskriptivní analýzy, smíšeného regresního modelu a odpovědi na 

výzkumné hypotézy. V deváté kapitole se čtenář může začíst do diskuze. 

Ve výběru literatury v naprosté většině převažují zahraniční odborné články. 

Vzhledem k tomu, že v oblasti rozšíření hranic nevyšla žádná monografie a v českém 
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prostředí jde o poměrně neznámý jev, vzniklo toto zaměření výběru literatury spíše 

z nutnosti než z vlastní volby. V práci je citováno podle normy APA (2010).  
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Literárně přehledová část 

1. Rozšíření hranic 

Rozšířením hranic (boundary extension) se označuje kognitivně psychologický 

fenomén, kdy si při vnímání myslíme, že jsme viděli části scény, které by se mohly nacházet 

za jejím okrajem, ale ve skutečnosti jsme je neviděli. Tento jev se ale neomezuje pouze na 

zrak (například Intraub & Richardson, 1989), byl experimentálně ověřen i u hmatu (Intraub, 

2004) a sluchu (Hutchison et al., 2012). 

1.1. Počátek zkoumání rozšíření hranic 

Jako první tento jev popsali Helene Intraub a Michael Richardson (1989) ve dvou na 

sebe navazujících experimentech. V prvním experimentů promítli 37 studentům dvacet 

obrázků (každý po dobu 15 s). Jejich úkolem bylo zapamatovat si obrázek, jak nejlépe 

dovedou, s upozorněním, aby přikládali stejnou důležitost hlavnímu objektu (skupině 

objektů) jako pozadí. Na obrázcích byl hlavní objekt (či skupina objektů) přiblížen tak, aby 

byla nějaká jeho část přeseknuta okrajem (pro ilustraci příklad z druhého experimentu 

Obrázek 1 A). Poté probandi poslouchali 35 minut běžnou přednášku. Následně byli 

participanti požádáni, aby nakreslili čtyři obrázky, které jim byly zadány pomocí názvu 

hlavního objektu (skupiny objektů), do skicářů s předem připravenými rámečky. Byli 

instruováni, aby považovali rámečky ve skicáři za rámečky shlédnutých obrázků a vyplnili 

rámečky ve skicáři tak, aby to odpovídalo původním obrázkům. Rámečky ve skicáři byly 

zvýrazněny šipkami a popiskem okraje obrázku. Měli nakreslit co nejlepší reprezentaci 

shlédnutého obrázku nehledě na své umělecké dovednosti s tím, že mohou připsat do 

obrázků objasňující komentáře. V 95 % případů nakreslili obrázek tak, že vnímali hranice 

scény širší, jak je vidět na příkladu dvou obrázků, které probandi nakreslili (Obrázek 1 C, 

E). 
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Obrázek 1 Příklad obrázků a kreseb z druhého experimentu (Intraub & Richardson, 1989). A přiblížená scéna, B 
relativně oddálená scéna, C a E kresby scény A ukazující rozšíření hranic, D a F kresby scény B, D ukazuje rozšíření 
hranic, naproti tomu F je příklad bez rozšíření hranic. (Scény v experimentu byly barevné a odpovědi byly kresleny 
tužkou) 

Ve druhém experimentu se Intraub a Richardson (1989) zajímali o to, zda se rozšíření 

hranic objeví, i pokud budou probandům prezentovány stejné obrázky v rekogničním testu. 

A pokud ne, zda by se rozšíření hranic objevilo, pokud by rekognici předcházelo vybavení 

si scén. Dvacet scén bylo pro účely tohoto experimentu upraveno na dvě varianty 

(Obrázek 1 A, B). První variantou byla přiblížená scéna s přeseknutou částí okrajem obrázku 

jako v prvním experimentu a druhá varianta byla relativně oddálená scéna tak, aby byl vidět 

celý hlavní objekt (nebo skupinu objektů).  

Osmdesáti pěti probandům bylo prezentováno dvacet obrázků (každý po dobu 15 s), 

z nichž bylo deset přiblížených a deset relativně oddálených. Participanti byli rozděleni do 

dvou skupin, jedné byla prezentována přiblížená varianta scény a té druhé oddálená. Stejně 

jako u prvního experimentu dostali studenti instrukci, aby si obrázek zapamatovali co nejlépe 

dokážou a dávali stejnou váhu hlavnímu objektu (skupině objektů) jako pozadí. Po přibližně 

48 hodinách podstoupili studenti post-test, který měl dvě části. 41 probandů podstoupilo obě 

části testu a 41 probandů podstoupilo jen tu druhou.  
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V první části post-testu zkoumali vybavení si scén. Studenti byli požádáni, aby 

nakreslili do předem připravených rámečků šest obrázků, které si pamatují nejlépe 

(Obrázek 1 C, D, E, F). Skicáře a instrukce ohledně kreslení zapamatovaného obrázku byly 

stejné jako u prvního experimentu. Následně měli nakreslit obrázek všech dvaceti scén 

z prezentace podle názvů hlavního objektu (nebo skupiny objektů) a ohodnotit přesnost 

svého výtvoru na pětistupňové škále. Poté navazovala druhá část testu, kterou prošli všichni 

probandi. 

Ve druhé části post-testu zjišťovali, zda probandi správně ohodnotí stupeň přiblížení 

nebo oddálení obrázků, které viděli před dvěma dny. V této části studenti viděli všech dvacet 

obrázků v jedné ze tří variant zvětšení. Buď byl obrázek přiblížen nebo oddálen oproti 

původně prezentovanému nebo byl stejný. Prezentováno tedy bylo deset scén tak, jak je 

participanti viděli poprvé, z čehož bylo původně pět přiblížených a pět relativně oddálených. 

A deset obrázků v opačné formě, tedy pět původně přiblížených bylo změněno na relativně 

oddálené a pět relativně oddálených bylo prezentováno jako přiblížené. Byly vytvořeny čtyři 

protokoly tak, aby se všechny scény testovaly ve všech možných variantách: 

přiblížené/přiblížené, oddálené/oddálené, přiblížené/oddálené, oddálené/přiblížené; a to 

stejně často. Probandi byli náhodně přiřazeni k jednomu ze čtyř protokolů. Dále byli 

instruování, že uvidí obrázky, které budou buď identické s těmi, co jim byly prezentovány 

nebo se budou lišit ve svém přiblížení/oddálení. Následně shlédli příklad těchto možností. 

Studenti měli ohodnotit každý obrázek na pětistupňové škále podle toho, zda se jim zdá 

stejný, přiblížený nebo oddálený. V prezentaci byly verbální i obrazové připomínky toho, co 

tyto body škály znamenají. U každé odpovědi také participanti označili na čtyřbodové škále 

míru jistoty svého hodnocení obrázku. 

V druhém experimentu se rozšíření hranic objevilo v kresbách přiblížených i relativně 

oddálených scén. Rozšíření hranic se objevilo u hodnocení přiblížení/oddálení obrázků. Zda 

se probandi účastnili pouze druhé části post-testu nebo i první části, kde si obrázky měli 

znovu vybavit a nakreslit, nemělo na výsledek vliv. V první části testu se rozšíření hranic 

objevilo u 96 % přiblížených a 87 % oddálených kreseb. V druhé části bylo 82 % hodnocení 

označeno jako jisté a pouze 2 % byly odhad, pokud probandi absolvovali pouze druhou část 

post-testu. Pokud absolvovali obě části post-testu, tak označili svá hodnocení jako jistá v 

78 % případů a pouze 5 % hodnocení bylo označeno jako odhad. 
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1.2. Úvod do problematiky 

Nejčastěji se při zkoumání efektu rozšíření hranic používají fotografie scény, ve které 

se hlavní objekt nebo uskupení objektů nachází na rozsáhlejším pozadí nebo v kontextu 

(například Daniels & Intraub, 2006; Intraub & Richardson, 1989).  

Poté, co proband shlédne takový podnět, je změřena přesnost zapamatování si této 

scény. Nejčastěji se k měření odpovědi používají tři metody: 

• Kresba scény z paměti (například Intraub & Richardson, 1989). 

• Prezentace obrázku, který je buď stejný jako ten původní nebo je přiblížený či 

oddálený. Participant je pak požádán, aby přiřadil obrázku hodnocení 

označující, zda považuje tento obrázek za shodný nebo přiblížený či oddálený 

oproti tomu původnímu. Obvykle se používá pětistupňová škála s označením: 

hodně přiblížený (-2), trochu přiblížený (-1), stejný (0), trochu oddálený (1), 

hodně oddálený (2)1. Často se toto hodnocení doplňuje škálou určující míru 

jistoty, s jakou proband toto hodnocení učinil (například Daniels & Intraub, 

2006). 

• Nastavení hranic obrázku tak, aby co nejvíce připomínal ten, který si proband 

měl zapamatovat. Probíhá zvětšováním a zmenšováním obrázku pomocí 

funkce lupy do okamžiku, kdy je proband přesvědčen, že obrázek vypadá jako 

ten původně shlédnutý (například Chapman, Ropar, Mitchell, & Ackroyd, 

2005). 

Lidé mají tendenci si pamatovat scény, jako by měly širší hranice. Pamatují si 

informace, které by se mohly nacházet za okrajem scény, ale ve skutečnosti je neviděli. Při 

kresbách zapamatovaných obrázků je pravděpodobné, že nakreslí obrázek jakoby oddálený. 

Hlavní objekt či skupina objektů se tedy objeví zmenšená a ucelenější (při výzkumu se často 

užívají scény, kde se část hlavního objektu nachází za hranicí obrázku a není tedy vidět celý) 

a pozadí scény má větší prostor. Při hodnocení míry přiblížení/oddálení obrázku oproti 

původně viděnému jsou častěji scény hodnocené jako stejně velké u oddálených scén než u 

těch přiblížených (Hubbard, Hutchison, & Courtney, 2010). 

 
1 V angličtině má pětibodová škála označení: „much closer-up“ (-2), „slightly closer-up“ (-1), „same“ (0), 

„slightly more wide-angle“ (1), „much more wide-angle“ (2) (například Daniels & Intraub, 2006) 
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V průběhu let bylo publikováno mnoho výzkumů, které prověřovaly různé faktory 

mající vliv na rozšíření hranic. Dle Hubbard, Hutchison a Courtney (2010) se dají rozdělit 

do tří kategorií na: typy podnětů, způsob prezentace podnětů a faktory spojené 

s pozorovatelem. 

Existuje mnoho hypotéz snažící se o vysvětlení původu rozšíření hranic (Hubbard et 

al., 2010; Intraub, 2010). I když žádná z nich není všeobsažná, ani jednoznačně přijímaná 

mezi vědci, jako ta správná, ráda bych je v této práci představila. Stručně se zaměřím na tyto 

z nich: percepční schéma, paměťové schéma, rozšíření a normalizace, obrazové schéma, 

zaměření pozornosti, monitorování zdroje a model více zdrojů. 

Podrobněji se těmito tématy budu zabývat v následujících kapitolách. 

1.3. Rozšíření hranic v českém prostředí 

V českém prostředí je efekt rozšíření hranic málo známý a zatím nebyla provedena 

větší studie na populaci České republiky.  

Lukavský (2014) zkoumal účastníky programu Mars-500, kteří žili po 105 dní 

v izolaci podobající se vesmírné lodi. Jde tedy o studii českého vědce na zahraniční populaci. 

Ve studii byly použity přiblížené a oddálené scény ve smyslu zvětšení a zmenšení a scény 

s měnící se polohou pozorovatele ve smyslu přiblížení a oddálení. Měření byla opakována 

pětkrát ve stejných intervalech pro posádku stejně jako pro kontrolní skupinu. Rozšíření 

hranic u členů posádky se v průběhu času částečně zvýšilo, ale u kontrolní skupiny se 

velikost efektu v čase nezměnila. Výsledek může být způsoben zvětšením efektu rozšíření 

hranic u vzdálených scén, což může souviset s dlouhodobým pobytem v uzavřeném 

prostoru. 

Menší studii na české populaci vznikla v rámci projektu Otevřená věda. Klučková a 

Lukavský (2016) otestovali 11 středoškoláků, jimž ukazovali sekvence fotografií (tři, pět 

nebo sedm obrázků) vytvářejících panorama a efekt rozšíření hranic se objevil nehledě na 

délce sekvence.  
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2. Vysvětlení rozšíření hranic 

V této kapitole bych ráda zmínila nejčastější vysvětlení vzniku efektu rozšíření hranic. 

Žádná z těchto teorií a modelů není vše vysvětlující a nemusí se navzájem vylučovat. 

V současné době nepanuje mezi odbornou veřejností shoda na jednom vysvětlení tohoto 

efektu. 

2.1. Percepční schéma 

Podle předpokladu percepčního schématu (perceptual schema) se na našem vnímání 

scény podílejí naše očekávání. Když pozorujeme část scény (například se díváme na 

fotografii), aktivují se naše očekávání ohledně prostorového rozložení scény a díky nim 

můžeme chápat částečnou scénu v očekávaném kontextu (Intraub & Richardson, 1989). 

Pochopení scény tedy zahrnuje nejen vnímanou částečnou informaci ze scény, ale i 

percepční schéma a jsou společně zakódovany do paměti. To by odpovídalo Hochberovu 

(1978) předpokladu, že mentální schéma pomáhá integrovat postupně viděné kousky světa 

v jeho koherentní reprezentaci. Pokud by tedy informace z jednoho obrazu odpovídala 

informaci z jedné fixace pohledu, mohlo by očekávání vyrovnávající nepoměr informací 

mezi jednotlivými fixacemi pohledu ovlivnit zapamatování obrazu ve smyslu rozšíření 

hranic (Hubbard et al., 2010). Efekt alokování pozornosti na rozšíření hranic je konzistentní 

s aktivací percepčního schématu (Courtney & Hubbard, 2004). 

2.2. Paměťové schéma 

Podle Hubbard et al. (2010) nemůže paměťové schéma (memory schema) samo o sobě 

vysvětlit efekt rozšíření hranic. Paměťové schéma předpokládá, že pro každou scénu existuje 

prototypická (tedy ta, která nám nejsnáze přijde na mysl) vzdálenost, poloha pozorovatele 

(Intraub, Bender, & Mangels, 1992) a informace o vzdálenosti konkrétní scény je změněna 

směrem k prototypické vzdálenosti. Podle paměťového schématu si přiblížené scény 

zapamatujeme jako více vzdálené (rozšíření hranic) a oddálené scény si pamatujeme jako 

více přiblížené (zúžení hranic). Zatímco paměťové schéma pro přiblížené scény je 

konzistentní s rozšířením hranic, u oddálených scén tomu tak není. Pro ty nalézáme slabé 

rozšíření hranic, žádnou změnu nebo zúžení hranic (Hubbard et al., 2010). 
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2.3. Rozšíření a normalizace 

Intraub et al. (1996) přichází s návrhem vysvětlení, které v sobě spojuje dva procesy, 

aktivaci percepčního schématu a normalizaci zapamatovaného směrem k prototypické 

vzdálenosti ve smyslu paměťového schématu. Percepční schéma by tedy vedlo k rozšíření 

hranic a časem by se zmenšilo díky normalizaci směrem k průměru. 

Série výzkumů z roku 2016 naznačuje, že rozšíření hranic je primárně percepční 

fenomén, zatímco normalizace je efekt paměti (McDunn, Brown, Hale, & Siddiqui, 2016). 

2.4. Obrazové schéma 

DeLucia a Maldia (2006) navrhují vysvětlení kombinující obrazové schéma (scene 

schema) a reprezentační hybnost (representational momentum) (Freyd & Johnson, 1987). 

Rozšíření hranic souvisí s obrazovým schématem a reprezentační hybnost souvisí 

s pohybovým schématem. Obrazové a pohybové schéma se zaměřuje na obsah, zatímco 

percepční a paměťové schéma se zaměřuje na proces. V rámci obrazového schématu dochází 

k zpracování globálních prvků a prvků vzdálenosti ale nikoliv prvků dočasných a lokálních. 

U statické scény se oblast za hranicí pohledu stává předvídatelnou díky kontinuitě 

prostorového uspořádání (Intraub, 2002). Ale pokud se scéna mění, její předvídatelnost 

závisí na tom, jestli se změny ve scéně dají extrapolovat, a k tomu dochází díky pohybovému 

schématu. Pokud tedy pohyb ovlivňuje pouze pohybové schéma a nikoli obrazové schéma, 

pak by rozšíření hranic nemělo být ovlivněno lokálními a dočasnými prvky scény. Z toho by 

vyplývalo, že rozšíření hranic a reprezentační hybnost jsou odlišné procesy. 

2.5. Zaměření pozornosti 

Mathews a Mackintosh (2004) se domnívají, že vliv emocí a vzrušení na rozšíření 

hranic souvisí s výběrovým zaměřením pozornosti a zúžením zaměření pozornosti. 

Předpokládají, že u vysoce úzkostných participantů bude pozornost zaměřena více na 

centrální objekt, a to hlavně, pokud bude objekt ohrožující. To by vedlo k horšímu 

zakódování periferie scény a zmenšení rozšíření hranic. Na druhou stranu by špatné 

zakódování periferie mohlo vést i ke zvětšení rozšíření hranic (Courtney & Hubbard, 2004). 
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2.6. Monitorování zdroje 

Seamon et al. (2002) se domnívají, že rozšíření hranic by mohlo vzniknout jako chyba 

monitorování zdroje (source monitoring), v rámci které dochází k chybě ve zdroji nebo 

v původu informace. Autoři se domnívají, že k rozšíření hranic dochází proto, že participanti 

interpretují scény jako zasazené do většího kontextu. Při pozdějších odpovědích 

v experimentu participanti nerozlišují původní stimul od jejich chápání té scény. Tato 

domněnka je konzistentní se zjištěním, že se rozšíření hranic objevuje jen tehdy, kdy je 

stimul interpretovaný jako scéna. 

2.7. Model více zdrojů 

Model více zdrojů (multisource model) byl představený v Intraub a Dickinson (2008) 

a dále rozpracovaný v Intraub (2010). Podle modelu více zdrojů je reprezentace scény aktem 

prostorové kognice skládající se z egocentrického prostorového rámce, vizuální 

reprezentace (v případě vizuálního podnětu), amodální percepce a asociací obecného i 

specifického kontextu. Intraub navrhuje užívat pojem scéna pouze ve spojitosti s prostředím, 

které nás obklopuje ve světě, zatímco pro obrázky užívá termín zástupné obrazy (proxy 

views). Při sledování zástupného obrazu dojde k aktivaci několika mentálních aktivit: 

vizuálnímu zpracování zástupného obrazu, amodální percepci objektů a povrchů za hranicí 

obrazu, kategorizaci obrazu a kontextové asociace spojené s objekty na obrazu. Toto vše je 

organizováno do egocentrického prostorového rámce, přičemž pozorovatel přejímá úhel 

pohledu kamery. 

Díky amodální percepci pokračuje vnímání za hranice zástupného obrazu, díky čemuž 

vnímáme objekty v zástupném obrazu jako ucelené a nikoli rozbité, pokud jsou oříznuté 

okrajem zástupného obrazu. Protože byla mentální reprezentace vytvořena z více zdrojů, 

nikoli pouze z vizuální percepce, není odpověď na úkol zkoumající rozšíření hranic prostý 

paměťový úkol. Naopak musí z mentální reprezentace extrahovat to, co bylo skutečně 

viděno od amodální percepce. V tom případě se nejedná o paměťovou úlohu, ale o úlohu 

zaměřenou na monitorování zdroje. Přestože rozšíření hranic je chybou ve vnímání, je 

zároveň dobrým prediktorem pokračování obrazu za jeho hranice a může tedy napomáhat 

integraci jednotlivých pohledů do kontinuálně vnímaného celku (Intraub, 2010). 

Konzistentní s hypotézou modelu více zdrojů je i zjištění z některých studií, že při 

zatížení participanta nevzniká náhodná chyba, ale zvyšuje se efekt rozšíření hranic. Při 

rozdělení pozornosti mezi úlohu zkoumající rozšíření hranic a početní úlohu sloužící jako 
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distraktor došlo ke zvětšení rozšíření hranic (Intraub, Daniels, Horowitz, & Wolfe, 2008). 

Stejně tak při zkráceném vystavení stimulu dochází ke zvýšení míry rozšíření hranic oproti 

delší expozici (Dickinson & Intraub, 2009; Intraub et al., 1996). 

Zdá se, že pro vznik rozšíření hranic je podstatné, aby hranice zástupného obrazu byly 

interpretovány jako hranice pohledu (Intraub, 2010). Pokud součástí stimulu není pozadí 

interpretované jako lokace, rozšíření hranic nenastane a objeví se regrese k průměru 

(Intraub, Gottesman, & Bills, 1998; Legault & Standing, 1992). Ale k navození rozšíření 

hranic při stimulu s prázdným pozadím stačí, aby si participant pozadí na něm představoval 

(Intraub et al., 1998) nebo aby ho vnímal jako součást zástupného obrazu (Gottesman & 

Intraub, 2002). Pro vznik rozšíření hranic je nutné, aby byly hranice vnímány jako hranice 

pohledu, tedy efekt se objeví i u zarámované fotky, která je součástí zástupného obrazu, ale 

nikoli u ručníku, který je vnímán jako další vrstva pozadí (Obrázek 2) (Gottesman & Intraub, 

2003). 

 

Obrázek 2 Příklad dvou vyobrazení hranic uvnitř obrazu, vlevo jsou hranice ručníku vnímány jako pozadí, zatímco 

vpravo jsou hranice rámečku fotografie vnímány jako hranice pohledu (Gottesman & Intraub, 2003) 

Výsledky studií zkoumající efekt rozšíření hranic při hmatové percepci (Intraub, 2004; 

Intraub, Morelli, & Gagnier, 2015) ukazují větší míru rozšíření hranic při hmatovém 

zkoumání scény než při vizuálním zkoumání té samé scény, zároveň ale obě modality 

vzbuzují rozšíření hranic. To je v souladu s předpoklady modelu více zdrojů. Větší míra 

rozšíření hranic při zrakovém zkoumání může být vysvětlena větším potřebou amodální 

percepce pro udržení kontinuity scény díky tomu, že zrak poskytuje horší poměr mezi ostře 

vnímanou informací a méně přesnou informací z periferie, než je tomu u hmatového 

vnímání. Dokonce i výsledky z experimentu snažícího se přiblížit vizuální vnímání scény 

hmatovému pomocí brýlí omezujících zorné pole (Obrázek 3) (Intraub, Morelli, & Daniels, 

2009) ukazují srovnatelnou míru rozšíření hranic nehledě na to, zda je zorné pole omezené 

či nikoliv (Intraub, 2010). 
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Obrázek 3 Brýle omezující zorné pole (Intraub et al., 2009) 

Princip modelu více zdrojů se dá shrnout tak, že obrazová percepce je aktem 

prostorové kognice, která je vystavěná na egocentrickém prostorovém rámci (i když i ostatní 

prostorové rámce přicházejí v úvahu), který je dále vyplněn vizuální a amodální percepcí a 

kontextem globálního uspořádání obrazu a asociacemi spojenými s objekty. Klíčovým 

bodem modelu více zdrojů je myšlenka, že nehledě na modalitu, kterou zkoumáme zástupný 

obraz, bude jeho reprezentace tvořená více zdroji a bude zachycovat kontinuitu prostoru ve 

světě. Model více zdrojů tedy poskytuje jedno z možných vysvětlení kontinuity vnímání a 

efektu rozšíření hranic (Intraub, 2010). 
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3. Faktory ovlivňující rozšíření hranic 

V této kapitole se budu podrobněji zabývat faktory, které ovlivňují, zda se efekt 

rozšíření hranic objeví a jak silný bude. V následujících podkapitolách budu rozebírat 

faktory spojené s pozorovatelem, typy podnětů a způsob jejich prezentace. 

3.1. Faktory spojené s pozorovatelem 

V této podkapitole se zaměřím na charakteristiky spojené s pozorovatelem a budu si u 

jednotlivých bodů všímat, jaký vliv mohou mít na výskyt a sílu efektu rozšíření hranic. 

3.1.1. Zaměření pozornosti 

Intraub (2002) předpokládá, že rozšíření hranic vzniká díky aktivaci percepčního 

schématu (perceptual schema). Intraub a Berkowits (1996) probandům ukazovali stimuly 

v běžné vzpřímené a v převrácené podobě. V obou variantách stimulů se objevilo rozšíření 

hranic a obě skupiny se od sebe signifikantně nelišily. Autoři to vysvětlují aktivací očekávání 

při percepci scény. Beighley a Intraub (2016) také testovali vzpřímené a převrácené stimuly 

(Obrázek 4). Jejich výsledky naznačují, že ke konstrukci scény za hranicemi stimulu dochází 

rychle a inverze scény jí nebrání, i když některé vizuální detaily mohou posílit rozšíření 

hranic pro převrácené scény. 

 

Obrázek 4 Příklad vzpřímených a převrácených stimulů (Beighley & Intraub, 2016) 
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Courtney a Hubbard (2004) vystavili participanty buď jednoduchému úkolu, klasické 

úloze zkoumající rozšíření hranic, nebo ztížené podmínce, kdy participanti museli současně 

s úlohou zkoumající rozšíření hranic nahlas počítat po třech vteřinách podle tikání 

metronomu, aby se část jejich pozornosti alokovala jinam. Pokud participanti své odpovědi 

kreslili, tak se neprojevil efekt alokování pozornosti, ale u prostého hodnocení na škále se 

objevilo silnější rozšíření hranic u ztížené podmínky. 

Podobného výsledku dosáhli i Intraub, Daniels, Horowitz a Wolfe (2008), v jejich 

studii se rozšíření hranic objevilo u přiblížených obrázků a bylo výraznější v podmínce 

ztížené numerickou úlohou, ve které měli vyhledávat číslice 5 mezi číslicemi 2 (Obrázek 5). 

Zároveň z porovnání s kontrolní podmínkou prokázali, že probandi ve ztížené podmínce 

měli alokovanou pozornost k numerické úloze. 

 

Obrázek 5 Příklad stimulů v podmínce ztížené numerickou úlohou (Intraub et al., 2008) 

3.1.2. Věk 

Výsledky výzkumu Quinn a Intraub (2007) naznačují rozšíření hranic u dětí mezi 

třetím a sedmým měsícem věku při použití metodologie preferenčního pohledu 

(preferentional looking). Děti se častěji dívaly na přiblížené varianty obrázků při hodnocení, 

což se dá interpretovat tak, že jim připadaly známější, tedy že více odpovídaly tomu, jak si 

zapamatovaly původně prezentovanou scénu. 

Výzkum adolescentních chlapců mezi 9 a 16 rokem s Aspergerovým syndromem 

(Chapman et al., 2005) s použitím spárované zdravé kontrolní skupiny stejného věku a míry 

inteligence a druhé kontrolní skupiny dospělých osob (žen i mužů mezi 18 a 53 rokem) 

ukazuje rozšíření hranic napříč všemi skupinami větších bez rozdílů. 
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Rozšíření hranic se ukázalo i ve výzkum vedenému napříč různými věkovými 

skupinami (Seamon et al., 2002). Zkoumáni byli děti mezi 5-7 roky, 10-12 roky, studenti 

mezi 18-21 roky a starší dospělí mezi 58-84 roky. Rozšíření hranic se objevilo ve všech 

věkových skupinách a u dětí a starších dospělých bylo výraznější než u studentů. 

Při vystavení dětí mezi 10-12 rokem stimulům s emočně neutrálním a negativně 

zabarveným obsahem, se rozšíření hranic objevilo u všech podmínek nehledě na emoční 

zabarvení stimulu (Candel, Merckelbach, Houben, & Vandyck, 2004). 

Ménétrier, Iralde a Bohec (2019) porovnávali skupinu mladých dospělých (18-25 let) 

a starších dospělých (72-79 let) v rozšíření hranic s ohledem na výkon jejich pracovní paměti 

a exekutivních funkcí. Rozšíření hranic se objevilo u obou skupin, ale bylo zdá se způsobeno 

jiným mechanismem. U mladých dospělých bylo rozšíření hranic spojeno s exekutivními 

funkcemi, u starších dospělých mohlo být spojené spíše s účinností intelektu. 

3.1.3. Očekávání a strategie 

Intraub a Bodamer (1993) zkoumaly vliv očekávání a strategie na efekt rozšíření 

hranic. Část participantů byla informována o tom, co rozšíření hranic je a byli instruováni se 

tomuto efektu vyhnout. Rozšíření hranic se objevilo ve všech podmínkách nehledě na to, zda 

měli obrázky kreslit či hodnotit na škále, v informované i kontrolní skupině. Informace a 

instrukce sice míru rozšíření hranic snížila, ale i přesto bylo stále přítomné. 

3.1.4. Plánovaná fixace pohledu 

Ve výzkumu souvislosti plánované fixace pohledu a rozšíření hranic (Intraub, 

Hoffman, Wetherhold, & Stoehs, 2006) se na stimulu zobrazila nejdříve fixační nápověda, 

která se pak mohla přesunout k pravému nebo levému okraji. Rozšíření hranic se objevilo u 

horního a dolního okraje obrázku nehledě na podmínku. Pokud se nápověda nepřesunula, 

tak došlo z rozšíření hranic na levé i pravé straně. Pokud se přesunula, došlo k eliminaci 

rozšíření hranic na opačné straně, než byla ta s nápovědou. Došlo tedy k aktivní inhibici 

rozšíření hranic. 

3.1.5. Směr pohledu a pohyby očí 

Dickinson a Intraub (2008) se domnívají, že rozšíření hranic souvisí s integrací 

informace napříč následné fixaci pohledu. Variovali umístěním obrázku při hodnocení tak, 

aby se směr a fixaci pohledu překrývaly nebo lišily. Rozšíření hranic se objevilo ve všech 

podmínkách nehledě na směr a fixaci pohledu. 
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3.1.6. Monokulární a binokulární pohled 

Výsledky z výzkumu Bertramini et al. (2005) naznačují, že pro vznik efektu rozšíření 

hranic není potřebná binokulární informace a vnímaná hloubka obrazu. V jednom 

experimentu probandi viděli polovinu stimulů oběma očima a polovinu se zakrytým 

nedominantním okem, poté jim byly ukázány přiblížené a oddálené verze původního 

stimulu. Rozšíření hranic se objevilo pouze u přiblížených obrázků viděných binokulárně. 

V následujícím experimentu byly stimuly buď obrázky nebo stereogramy, následně byly 

prezentovány přiblížené nebo oddálené verze stimulů. Rozšíření hranic se objevilo u obrázků 

a stereogramů, ale pouze v přiblížené verzi. 

3.1.7. Předchozí vystavení prostorovému uspořádání 

Přestože se u většiny probandů z výzkumu Munger et al. (2005) ukázalo rozšíření 

hranic u statických stimulů a zmenšení rozšíření hranic u pohybových sekvencí, výsledky 

některých participantů nezapadají do tohoto rámce. Ty naznačují že práh pro aktivaci 

percepčního schématu byl u nich vyšší, a tudíž se neaktivoval při statické scéně, ale došlo 

k jeho aktivaci při pohybové sekvenci. 

Lukavský (2014) zkoumal účastníky programu Mars-500, kteří žili po 105 dní 

v izolaci podobající se vesmírné lodi. Ve studii byly použity přiblížené a oddálené scény ve 

smyslu zvětšení a zmenšení a scény s měnící se polohou pozorovatele ve smyslu přiblížení 

a oddálení. Měření byla opakována pětkrát ve stejných intervalech pro posádku jako pro 

kontrolní skupinu. Rozšíření hranic u členů posádky se v průběhu času částečně zvýšila, ale 

u kontrolní skupiny se velikost efektu v čase nezměnila. Výsledek může být způsoben 

zvětšením efektu rozšíření hranic u vzdálených scén, což může souviset s dlouhodobým 

pobytem v uzavřeném prostoru. 

3.1.8. Neurobiologické koreláty 

Park, Intraub, Yi, Widders a Chun (2007) použili funkční magnetickou rezonanci 

(fMRI) při výzkumu rozšíření hranic. Probandům ukazovali dvojice stimulů, které byly 

přiblížené nebo oddálené (Obrázek 6). Výsledky studie jsou konzistentní s předpokladem 

rozšíření hranic. Úbytek signálu fMRI nastal při prezentaci dvojice stimulů přiblížený – 

oddálený, ale ne u dvojic oddálený – přiblížený. Při výzkumu pozorovali zapojení PPA 

(parahippocampal place area) v parahipokampálním gyru související s viděním scény 

(například krajina, pokoj, budova). Nedošlo k zapojení oblastí spojovaných se zpracováním 

informace o umístění objektu ani oblastí souvisejících s brzkým vizuálním zpracování. To 
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by naznačovalo vyšší úroveň zpracování a menší důležitost prostorového uspořádání a 

kontinuity při vzniku rozšíření hranic. 

 

Obrázek 6 Kombinace dvojic stimulů prezentovaných participantům v fMRI (Park et al., 2007) 

3.2. Typy podnětů 

Rozšíření hranic je obvykle zkoumáno pomocí vizuálních stimulů, ale objevily se i 

výzkumy pracující s jinými smysly. Nejdříve se budu zabývat podrobnostmi vizuálních 

podnětů a v podkapitole 3.2.7. se budu krátce věnovat výzkumům, které používají nevizuální 

podněty. 

3.2.1. Uspořádání  

Výzkumy používají obrázky typu scény i ty, které scénou nejsou. Pro účely této práce 

budu vycházet z charakteristik podnětů, které se ve výzkumu rozšíření hranic využívají 

nejčastěji (Hubbard et al., 2010), takže scénu (Obrázek 7 A, B, C, D) a ne-scénu (Obrázek 7 

E, F) definuji takto: 

• Scéna obvykle zahrnuje pokračující prostorové uspořádání nebo kontext, 

v rámci kterého je podnětový objekt nebo objekty zakotven, a pokračuje za 

hranice aktuálně dostupného pohledu. 

• Ne-scéna obvykle zahrnuje izolovaný objekt, který není zakotven ve větším 

okolním prostorovém uspořádání nebo kontextu. 
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Obrázek 7 Příklad scény a ne-scény (Intraub et al., 1998) A, B, C, D jsou scénami, zatímco E, F jsou ne-scénami 

V článku, který vydali Intraub, Gottesman a Bills (1998), zjišťovali v sérii 

experimentů to, zda se bude lišit velikost rozšíření hranic u fotografií scén, kreseb scén a 

kreseb ne-scén. Na Obrázku 7 vidíme příklady těchto obrázků. Účastníkům výzkumu byly 

prezentovány tyto obrázky buď jako jejich oddálená nebo přiblížená varianta. Ihned poté 

následoval test, ve kterém participanti hodnotili tytéž obrázky ve stejné variantě jako jim 

byla prve prezentovaná nebo v opačné verzi. Hodnocení proběhlo pomocí pětibodové škály 

označující, zda je obrázek stejný, oddálený nebo přiblížený. Výzkumníci také zadávali 

probandům jako úkol kreslit prezentované obrázky z paměti. V jedné experimentální 

podmínce dostali účastníci instrukci, aby kreslili přesnou kopii původního obrázku, v další 

dostali za úkol si podle popisu představit místo kresby původní barevnou fotografii, podle 

které tato kresba vznikla. Při hodnocení pomocí pětibodové škály se rozšíření hranic objevilo 

u fotografie scény i kresby scény, ale nikoli u kresby ne-scény. Podobný efekt nastal i 

v případě, kdy měli participanti kreslit přesnou kopii původního obrázku. Naproti tomu 

v případě, kdy participanti dostali jako instrukci „si představit původní fotografii místo 

kresby“, tak se rozšíření hranic ukázalo i u kresby ne-scény. 
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Interpretace podnětu jako scény je zdá se nezbytná pro to, aby se objevil efekt rozšíření 

hranic. Na druhou stranu tato interpretace sama o sobě nemusí být zárukou, že se rozšíření 

hranic objeví. Můžeme to vidět na výsledcích série experimentů, které uveřejnili Bertamini 

et al. (2005). Jako podněty si zvolili počítačem vygenerované obrazy různých místností. Ty 

buď obsahovaly hlavní objekt a další nábytek a dekorace s tím, aby se daly rozeznat 

jednotlivé typy pokojů (Obrázek 9) nebo obsahovaly pouze hlavní objekt (Obrázek 8). 

Hlavní objekt byl vždy umístěn ve středu obrazu a byl celý. Obrazy se lišily pouze 

množstvím dalších objektů na obrazu, které poskytovaly kontext. Šlo tedy o rozlišení obrazů 

na scény a ne-scény. Ne-scény, tedy obrázky objektů bez kontextu, i obrázky s menším 

množstvím vedlejších objektů, a tedy menší mírou kontextu, zapříčinily u probandů větší 

nejistotu a ztížily možnost zapamatování si obrázku. A právě díky tomu vznikala větší 

tendence k normalizaci zapamatovaných obrázků, a to i tehdy, když byl podnět interpretován 

jako scéna. Díky normalizaci byly přiblížené objekty zapamatovány jako více oddálené, než 

ve skutečnosti byly, a naopak oddálené objekty byly zapamatovány jako více přiblížené, než 

jak je probandi na obrázcích skutečně viděli. 

 

Obrázek 8 Příklad počítačově generovaného obrázku bez kontextu, ne-scény (Bertamini et al., 2005) 
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Obrázek 9 Příklady počítačově generovaných obrázků místností (Bertamini et al., 2005) 

Také ve výzkumu Legault a Standing (1992) se objevilo rozšíření hranic u fotografií 

(autoři ho popisují jako rozšíření rámu – frame extension), ale neobjevilo se u obrázků 

kreslených pouze linkami. Oproti tomu ve studii Gagnier a Intraub (2012) se ukázalo větší 

rozšíření hranic pro obrázky kreslené liniemi než pro fotografie, a to v případě scén s jedním 

i více objekty. 

Mamus a Boduroglu (2018) prezentovali participantům v prvním experimentu scény 

sémanticky konzistentní, nekonzistentní a bez pozadí (Obrázek 10). Rozšíření hranic se 

objevilo ve všech podmínkách, ale bylo redukováno sémantickou nekonzistentností. 

V druhém experimentu vytvořili stimuly s abstraktními objekty bez pozadí (Obrázek 11) a 

rozšíření hranic se neobjevilo. Z toho by mohlo vyplývat, že přestože scénické schéma je 

nutné pro navození rozšíření hranic, kontextuální konzistence nutná není. 
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Obrázek 10 Příklady sémanticky konzistentních, nekonzistentních stimulů a stimulů bez pozadí, v jejich přiblížené 

a oddálené podobě (Mamus & Boduroglu, 2018) 

 

Obrázek 11 Příklady abstraktních stimulů vytvořených pro druhý experiment podle stimulů z prvního experimentu 

(Mamus & Boduroglu, 2018) 

3.2.2. Úhel prohlížení 

Při zjišťování, zda se rozšíření hranic objevilo, se dají použít jak oddálené, tak 

přiblížené formy původního stimulu (vedle stimulu v původní velikosti jako kontrolního 

prvku). Zatímco při hodnocení oddálených obrázků nemusí rozšíření hranic vůbec 

vzniknout, u přiblížených obrázků se obvykle rozšíření hranic objeví (například Bertamini 

et al., 2005; Intraub, Bender, & Mangels, 1992).  
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Intraub (2002) se domnívá, že větší zkreslení zapamatované scény při prezentaci její 

přiblížené formy vzniká kvůli silnějšímu pocitu očekávání, že se kontext (okolí) scény 

nachází za hranicemi scény. Tento jev dává také do souvislosti s větší emoční reakcí lidí na 

přiblížené scény (využívá toho například film či televize pro zvýšení napětí). 

V sérii experimentů (Intraub et al., 1992) se ukázalo, že se zvětšující se mírou oddálení 

obrázků prezentovaných při hodnocení velikosti stimulu, se míra rozšíření hranic zmenšuje. 

A při odloženém hodnocení o 48 hodin se u oddálených obrázků dokonce objevilo zúžení 

hranic (nikoli rozšíření). 

Oddálený obrázek je při hodnocení označován jako podobnější původnímu 

přiblíženému stimulu, než je tomu v případě hodnocení přiblíženého obrázku vzhledem 

k původně oddálenému stimulu (například Intraub et al., 1992, 1998). 

Chapman, Ropar, Mitchell a Ackroyd (2005) ukázali při hodnocení obrázků 

probandům velmi přiblížené nebo velmi oddálené formy původního stimulu a nechali je 

pomocí manuálního přiblížení nebo oddálení upravit obrázek do takové formy, která 

odpovídala probandově představě původního stimulu. Ve shodě s obecným pravidlem 

rozšíření hranic se u přiblížených stimulů ukázala větší míra rozšíření hranic než u těch 

oddálených. Pokud byla scéna při hodnocení ukázána jako velmi oddálená, tak se ukázalo 

větší rozšíření hranic než v případě, kdy byla scéna při hodnocení ukázána jako velmi 

přiblížená. Výzkumníci tento efekt přičítali možnému vlivu heuristiky ukotvení a 

přizpůsobení (Kahneman, Slovic, & Tversky, 1982). 

Gagnier, Intraub, Oliva a Wolfe (2011) vytvořili trojice fotografií, které byly 

pořizovány z centrálního bodu (0°), zprava (45°) a zleva (45°), takže se měnil úhel pohledu 

podle postavení pozorovatele (Obrázek 12). Rozšíření hranic se objevilo ve všech 

podmínkách, ale bylo nižší pro fotografie z 45°. To by mohlo naznačovat, že scény z 45° 

lépe reprezentují trojdimenzionální svět. 



28 

 

 

Obrázek 12 Příklady stimulů pořízených z centrálního postavení, zprava a zleva v jejich přiblížené a oddálené 

variantě (Gagnier et al., 2011) 

3.2.3. Velikost objektu 

Gottesman a Intraub (2003) se zajímali o to, zda rozšíření hranic vzniká díky rozšíření 

hranic objektu nebo rozšířením hranic scény. V prvním experimentu vytvořili sérii fotografií 

obsahujících menší objekt umístěný na větším objektu a společně umístěných na pozadí, 

například kšiltovka na složeném tričku na pozadí (Obrázek 13). Pro zjištění rozšíření hranic 

výzkumníky vytvořili kartu s pozadím a vystřižené karty s jednotlivými objekty, větším i 

menším, v pěti velikostech. Jedna velikost odpovídala té původní, dvě byly menší o 8 % a 

16 % a dvě byly stejnou mírou zvětšeny (Obrázek 14). Pomocí těchto karet měli probandi 

vytvořit scény, které si zapamatovali. Obvykle zvolili menší vystřižené karty. V druhém 

experimentu měli probandi zapamatované scény nakreslit a proporce kresby (poměr mezi 

procentuálním zastoupením objektu v oblasti nakresleného obrázku a původního stimulu) 

byly stejné pro menší i větší objekt. Z toho vyvodili, že rozšíření hranic souvisí spíše 

s extrapolací hranic scény než s extrapolací hranic objektu. 
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Obrázek 13 Příklady stimulů složených z menšího objektu na větším objektu společně umístěných na pozadí 

(Gottesman & Intraub, 2003) 

 

Obrázek 14 Karty s pozadím a vystřiženým větším a menším objektem v pěti různých velikostech použitých pro 

rekonstrukci zapamatované scény (Gottesman & Intraub, 2003) 

Bertramini et al. (2005) v sérii experimentů ukazovali probandům počítačově 

vytvořené scény, kdy manipulovali velikostní vzdáleností při stejné velikosti objektu na 

sítnici. Z výsledků vyplývá, že by velikostní vzdálenost objektu ve scéně mohla mít vliv na 

rozšíření hranic, což naznačuje, že efekt rozšíření hranic nemá vliv pouze na periferii 

pohledu. 
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3.2.4. Oříznutí objektu 

Mnoho stimulů využívaných ve výzkumu rozšířených hranic obsahuje hlavní objekt, 

který je oříznutý okrajem obrázku. Hypotéza, že rozšíření hranic vzniká jako snaha o 

mentální doplnění oříznutého objektu, se ale nepotvrdila. Rozšíření hranic se objevuje u 

oříznutých i ucelených objektů (Obrázek 15) (Intraub et al., 1992; Intraub & Bodamer, 1993; 

Intraub & Richardson, 1989). 

 

Obrázek 15 Příklad (A) oříznutého objektu, (B) neoříznutého objektu (Intraub & Richardson, 1989) 

3.2.5. Pohyb v rámci scény 

Courtney a Hubbard (2004) se snažili otestovat hypotézu, že rozšíření hranic mimo 

jiné usnadňuje rozpoznání toho, co by mohlo být viděno v příští fixaci oka (Dickinson & 

Intraub, 2008; Intraub, 2002; Intraub & Dickinson, 2008). Probandům ukazovali obrázky 

znázorňující pohyb (například nehybný obrázek cválajícího koně viz Obrázek 16) a následně 

měřili rozšíření hranic s ohledem na směr pohybu. Rozšíření hranic bylo větší ve směru 

indikovaného pohybu a bylo výraznější pro objekty, které se pohybují velkou rychlostí 

(letadlo) než pro objekty, které se pohybují malou rychlostí (automobil). 

 

Obrázek 16 Příklad obrázku naznačujícího pohyb (Courtney & Hubbard, 2008) 
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Dále byla zkoumána souvislost rozšíření hranic s reprezentační hybností. Ta mimo jiné 

posouvá zapamatované poslední umístění pohybujícího se objektu ve směru jeho pohybu 

(Hubbard, 2005). Reprezentační hybnost je větší, pokud se objekt vzdaluje, než když se 

přibližuje (Hubbard, 1996), to se může zkombinovat s rozšířením hranic, kdy je objekt 

zapamatován jako menší s větším pozadím. V případě oddalujícího se objektu by se tedy 

efekt rozšíření hranic a reprezentační hybnosti vzájemně posílily a v případě přibližujícího 

se objektu by se jejich efekty částečně vyrušily. Tento předpoklad podpořili Munger, Owens 

a Conway (2005) v sérii experimentů. DeLucia a Maldia (2006) vytvořily iluzi pohybu 

pozorovatele končící přiblíženou nebo oddálenou variantou scény, rozšíření hranic se 

objevilo ve všech podmínkách. 

3.2.6. Emoční obsah scény 

Z výzkumu není zcela jasné, jestli má emoční zabarvení scény vliv na vznik či velikost 

efektu rozšíření hranic, v některých studiích se vliv ukázal, v některých ne. 

Candel, Merckelbach a Zandbergen (2003) probandům ukazovali obrázky 

s neutrálním a negativním emočním obsahem (rozkládající se tělo psa, zraněná ruka nebo 

tvář, pistole). Rozšíření hranic se objevilo u obou typů podnětů a jeho velikost nebyla 

ovlivněna emočním zabarvením obsahu. Podobného výsledku bylo dosaženo i 

v experimentu a dětmi mezi 10 a 12 lety (Candel et al., 2004). 

Na druhou stranu Safer, Christianson, Autry a Osterland (1998) vytvořili neutrální a 

negativní sety obrázků, které se lišily pouze ve dvou prostředních obrázcích (muž podává 

ženě svazek klíčů a ona sbírá květiny nebo muž drží krvavý nůž a žena má prořízlé hrdlo). 

Ve výsledcích pozorovali rozšíření hranic pro neutrální podněty a zúžení hranic pro podněty 

s traumatickým obsahem. 

Mathews a Mackintosh (2004) probandům prezentovali neutrální, pozitivní a negativní 

stimuly, které rozdělili podle míry vzrušení, které vzbuzovali a kontrolovali u participantů 

míru jejich úzkostnosti. Stimuly vzbuzující vysokou míru vzrušení měli nižší míru rozšíření 

hranic u negativních stimulů (a to především u probandů s vyšší mírou úzkostnosti), ale 

neovlivňovali neutrální a pozitivní stimuly. 
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Beighley et al. (2019) vytvořili dvojice pozitivních a negativních stimulů (Obrázek 17) 

a zařadili participanty, kteří skórovali vysoce a nízko v rysu ruminace (způsobující 

repetitivní analýzu negativní nálady a zúžení pozornosti). Rozšíření hranic se objevilo ve 

všech skupinách nehledě na emoční valenci stimulu nebo míru ruminace. 

 

Obrázek 17 příklad dvojice pozitivních a negativních stimulů (Beighley et al., 2019) 

3.2.7. Podněty jiné než vizuální 

Většina výzkumu rozšíření hranic pracuje s vizuálními podněty, ale objevili se i studie 

používající jiný typ stimulů. Ve výzkumu byly použity stimuly hmatové a sluchové, ale 

v tuto chvíli není známý žádný experiment pracující s čichovými stimuly při zjišťování 

rozšíření hranic. 

Studie zkoumající rozšíření hranic u sluchových podnětů (Hutchison et al., 2012) 

použila výňatky hry na piano a výňatky mluvené řeči. Ve výsledcích se objevilo zúžení 

hranic, které patrně souviselo s tendencí paměti blížit se k průměru. Dalším možným 

vysvětlením je, že je pro vznik rozšíření hranic nutná prostorová kontinuita stimulu podobně 

jako je tomu u vizuálních podnětů (Gottesman & Intraub, 2002, 2003). 

Intraub (2004) zveřejnila studii rozšíření hranic pro hmatové podněty. Participanty byli 

zdraví lidé se zakrytým zrakem a jeden vrozeně hluchoslepý participant, kontrolní skupina 

prozkoumávala scénu vizuálně (Obrázek 18). Probandi scénu (předměty umístěné 

v dřevěném rámu) nejdříve prozkoumali hmatem, po pěti-minutové pauze měli nastavit 

umístění rámu okolo scény tak, aby odpovídal původní scéně. Rozšíření hranic u zdravých 

participantů se zakrytým zrakem a u hluchoslepého participanta dosahovalo podobné 

úrovně. Zároveň bylo nižší než u kontrolní skupiny, která scénu prozkoumávala vizuálně. 
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Obrázek 18 (A) vizuální prozkoumání stimulu (B) hmatové prozkoumání stimulu (před testem byly odstraněny 

všechny hranice) (Intraub, 2004) 

3.3. Způsob prezentace podnětů 

Způsob prezentace podnětu může mít vliv na rozšíření hranic. V následujících 

podkapitolách se budu zabývat některými z nich. 

3.3.1. Tvar zorného pole 

Většina výzkumu rozšíření hranic pracuje s podněty v obdélníkovém tvaru s jasnými 

rovnými hranicemi, to ale neodpovídá ani tvaru zorného pole člověka ani scénám, které 

běžně vidíme v přirozených podmínkách. 

Daniels a Intraub (2006) zveřejnili výzkum v němž používali ekvivalentní stimuly 

v různých tvarech. Použili obdélník, ovál, nepravidelné linie nebo nepravidelné zakřivení 

(Obrázek 19). Rozšíření hranic se objevilo ve všech podmínkách bez vlivu tvaru na výsledek. 

 

Obrázek 19 Ukázka ekvivalentních stimulů v různých tvarech A) obdélník, B) ovál, C) nepravidelné linie, D) 

nepravidelné zakřivení (Daniels & Intraub, 2006) 
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3.3.2. Velikost zorného pole 

Výzkum z roku 2006 používal větší či menší velikost clony překrývající část cílového 

obrázku zobrazeného při hodnocení velikosti (Obrázek 20), než byly ty původně 

prezentované. Velikost obrázku určená clonou byla natolik malá (Obrázek 20 C) či velká 

(Obrázek 20 D), aby bylo zjevné, že není správná, a tudíž je třeba posunout hranice clony 

tak, aby clona ohraničovala velikost cílového obrázku odpovídající tomu původně 

prezentovanému (Obrázek 20 A). Takže participanti při hodnocení posunovali hranice clony 

dovnitř či ven podle toho, jestli byl obrázek větší či menší než ten původní. Rozšíření hranic 

se objevilo v obou podmínkách, ale bylo větší při použití velké clony (Intraub et al., 2006). 

 

Obrázek 20 (A) originální obrázek (vytečkovaná oblast označuje výsek pro vytvoření stimulu), (B) stimul, (C) 

cílový obrázek – malá clona, (D) cílový obrázek – velká clona (Intraub et al., 2006) 

3.3.3. Délka prezentace podnětu 

Efekt rozšíření hranic byl pozorován v experimentech s různorodou délku prezentace 

stimulu. Rozšíření hranic bylo robustnější pro stimuly prezentované po dobu 4 s než pro 

stimuly prezentované po dobu 250 ms (Intraub et al., 1996). Dále bylo rozšíření hranic 

pozorováno při délce prezentace stimulu po dobu 133 ms, 258 ms a 383 ms (Beighley & 

Intraub, 2016), 250 ms (Lukavský, 2014), 333 ms (Intraub et al., 1996), 325 ms (Dickinson 

& Intraub, 2008), 500 ms (Dickinson & Intraub, 2009), 3 s (DeLucia & Maldia, 2006), 5 s 

(Chapman et al., 2005), 14 s (Gagnier & Intraub, 2012), 15 s (Beighley et al., 2019; Intraub 

et al., 1992). Obecně se tedy dá říct, že většinou nemá délka prezentace podnětu vliv na sílu 

rozšíření hranic. 
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3.3.4. Retenční interval 

Rozšíření hranic se objevilo po velmi různorodých retenčních intervalech. Dickinson 

a Intraub (2008) pozorovali rozšíření hranic po retenčním inetrvalu 100 ms, 250 ms, 625 ms 

a 1000 ms. Když v následujících experimentech srovnávali výsledky pro retenční interval 

42 ms, 100 ms a 250 ms a zjistili, že rozšíření hranic je silnější při intervalu 250 ms než při 

intervalu 42 ms. V jiných experimentech bylo rozšíření hranic zjištěno i při retenčním 

intervalu 2500 ms (Dickinson & Intraub, 2009), 5 minut (Intraub, 2004), 48 hodin (Intraub 

et al., 1992), 6 až 13 dní (Safer et al., 1998). 

3.3.5. Vytvoření zorného úhlu 

Výzkum z roku 1992 využil zvětšení a zmenšení původního stimulu pro vytvoření 

obrázku znázorňujícího přiblížení nebo oddálení zorného úhlu (Intraub et al., 1992), což ale 

nedopovídá změně, která se scénou nastane, pokud se skutečně přiblíží či oddálí pozorovatel. 

Výzkum z roku 2005 (Bertamini et al., 2005) varioval stimuly jednak pomocí zvětšení a 

zmenšení, ale i posunem postavení virtuální kamery blíž a dál (Obrázek 21). Výsledky 

ukazují, že se rozšíření hranic objevilo u přiblížených scén nehledě na to, jestli vznikly 

přiblížením kamery nebo zvětšením. 

 

Obrázek 21 Ukázka manipulace zorného úhlu pomocí změny vzdálenosti pozorovatele od objektu (levý sloupec) a 

zvětšování scény (pravý sloupec) (Bertamini et al., 2005) 
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4. Možnosti výzkumu 

Efektu rozšíření hranic se věnuje velké množství studií. V této kapitole budu popisovat 

hlavní metody prezentace podnětů a měření participantovi odpovědi, které tyto studie 

používají. 

4.1. Měření odpovědi 

4.1.1. Škály pro hodnocení 

Použití škály pro hodnocení odpovědi je nejčastější volbou. Škála je obvykle 

pětibodová (-2 až +2) a označuje, zda je daný objekt vnímaný jako stejný, přiblížený nebo 

oddálený oproti tomu původně zobrazenému (Intraub et al., 1998). Pětibodová škála je 

nejčastěji využívanou metodou hodnocení velikosti cílového obrázku, byla využita i ve 

výzkumu popsaném ve výzkumné části této práce. Na pětibodové škále může být popsáno 

všech pět bodů: více přiblížené (- 2), přiblížené (- 1), stejné (0), oddálené (1), více oddálené 

(2) nebo jako v případě výzkumu předkládanému ve výzkumné části této práce mohou být 

popsány pouze krajní a střední hodnoty: přiblížené (- 2), stejné (0), oddálené (2), v takovém 

případě jsou hodnoty (- 1) a (1) nepopsány. 

4.1.2. Kresba 

Participanti mohou nakreslit zapamatovaný obrázek (Obrázek 22). Mohou ho kreslit 

do předem připravených rámečků, které velikostí odpovídají původnímu stimulu (Seamon 

et al., 2002) nebo dostanou připravenou kresbu centrálního objektu a mají dokreslit pozadí 

(Courtney & Hubbard, 2008). Dále je možné vypočítat proporce kresby, tedy procentuálně 

vyjádřit poměr mezi oblastí kresby, kterou zabírá hlavní objekt a která je věnovaná pozadí, 

a to následně srovnat s proporcemi původního stimulu (Gottesman & Intraub, 1999). Obecně 

nejde o kvalitu kresby, ale o přibližné znázornění zapamatované scény tak, jak ji participant 

vnímal. Na rozdíl od využití jiných metod hodnocení velikosti cílového obrázku, jako jsou 

například posuzovací škály, úprava hranic, úprava zvětšení a zmenšení či nucená volba, 

umožňuje kresba scény z paměti nahlédnout do vnitřní reprezentace shlédnuté scény bez 

jejího ovlivnění nějakým dalším stimulem. 
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Obrázek 22 Příklad stimulů a jejich kresby (Gottesman & Intraub, 1999) 

4.1.3. Úprava hranic 

Participanti upravují hranice scény při hodnocení, přičemž velikost hlavního objektu 

je neměnná a sledovanou veličinou je velikost obvodu hranic (Daniels & Intraub, 2006). 

Můžeme si tuto metodu hodnocení velikosti cílového obrázku představit jako pohlednici, u 

které zmenšujeme či zvětšujeme rámeček tak, že zakrývá méně či více obrázku na 

pohlednici, zatímco velikost papíru, na kterém je pohlednice natištěná, se nijak nemění. 

4.1.4. Úprava zvětšení a zmenšení 

Participanti zvětšují a zmenšují obrázek tak, aby odpovídal zapamatované scéně. 

Zatímco hranice obrázku jsou neměnné, sleduje se míra zvětšení či zmenšení (Chapman et 

al., 2005). Pokud použiji stejnou metaforu jako v případě úpravy hranic, tak si můžeme 

úpravu zvětšení a zmenšení představit tak, že se na pohlednici díváme pomocí lupy. Zatímco 

se obrázek na pohlednici zvětšuje a zmenšuje podle toho, jak s lupou pohybujeme, sama 

pohlednice a na ní natištěný rámeček obrázku se nijak nemění. 
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4.1.5. Nucená volba 

Participanti musí vybrat jednu z prezentovaných variant stimulu, která podle nich 

nejlépe odpovídá jeho skutečné podobě (Obrázek 23) (Mathews & Mackintosh, 2004; Safer 

et al., 1998). Na Obrázku 23 jsou vidět čtyři velikosti (přiblížení) jedné scény. Pokud 

bychom je měli ohodnotit podle míry přiblížení, tak by se daly seřadit takto: (1) vpravo 

nahoře, (2) vlevo dole, (3) vlevo nahoře, (4) vpravo dole. Místo hodnocení jednoho obrázku 

a jeho porovnání s vnitřní reprezentací zapamatované scény, poskytuje nucená volba jednu 

správnou odpověď a v předložené ukázce tři distraktory, jde tedy o prostou rekogniční úlohu. 

 

Obrázek 23 Příklad čtyř variant stimulu pro účely nucené volby (Safer et al., 1998) 

4.1.6. Rekonstrukce scény 

Participanti měli rekonstruovat původní scénu pomocí prázdné karty a výstřižků 

objektu v několika velikostech (Obrázek 24) (Gottesman & Intraub, 2002). V případě 

rekonstrukce scény má participant možnost využít odlišné strategie zvládnutí této úlohy než 

při ostatních metodách. Tím, že má možnost volné manipulace s více velikostmi výstřižků, 

může je mezi sebou porovnávat, dívat se na ně z různé vzdálenosti, osahat si je a obecně 

experimentovat s odpovědí. 

 

Obrázek 24 Příklad objektu s přirozeným pozadím a výstřižku objektu na prázdné kartě (Gottesman & Intraub, 

2002) 



39 

 

4.1.7. Chůze 

Participanti jsou postaveni v prostoru a mají odstoupit nebo přistoupit ke scéně tak, 

aby se na ni dívali ze stejné vzdálenosti jako prvně (Courtney & Hubbard, 2008). Tento typ 

určení vzdálenosti od objektu (a tudíž vnímané velikosti objektu) je patrně nejlepší 

reprezentací participantovi zkušenosti vnímání scény v běžném životě. Je to tedy dobrý 

způsob imitace reálných podmínek v experimentální situaci. 

4.1.8. Preferenční pohled 

Participantům je prezentována přiblížená a oddálená varianta stimulu a zkoumá se, 

které variantě se pohledem věnují více (Quinn & Intraub, 2007). Využití preferenčního 

pohledu umožňuje zkoumat efekt rozšíření hranic u probandů, kteří by jinak byly pro 

výzkum nedostupní. Právě Paul C. Quinn and Helene Intraub (2007) testovali vliv rozšíření 

hranic na vnímání scény u dětí ve věku tři a sedm měsíců. Ale tato metoda se obecně dá 

využít u probandů, kteří nejsou schopni jemné či hrubé motoriky v takové kvalitě, aby mohli 

výzkumníci měřit jejich odpověď jinou běžnější metodou. Dále tato metoda měření 

odpovědi poskytuje informace o implicitní volbě, zatímco ostatní výše zmiňované metody 

pracují s explicitní volbou nebo informací. 

4.2. Prezentace podnětů 

4.2.1. Obrázky kreslené liniemi 

V případě použití obrázků kreslených liniemi, jsou participantům krátce prezentovány 

obrázky scény nebo izolovaného objektu tvořené prostými liniemi (Obrázek 25) a následně 

jsou stimuly zakryty (Intraub et al., 1998; Legault & Standing, 1992). Nebo mohou být místo 

liniových obrázků prezentovány počítačově vytvořené obrázky (Obrázek 26) (Bertamini et 

al., 2005). Jedná se tedy o uměle vytvořené scény, nad kterými mají výzkumníci mnohem 

větší kontrolu než v případě fotografií. Mohou tedy manipulovat jednotlivými 

charakteristikami obrázků s větší volností a zkoumat vliv takové změny na míru rozšíření 

hranic. 
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Obrázek 25 Příklad scény a izolovaného objektu tvořené liniemi (Intraub et al., 1998) 

 

Obrázek 26 Příklad počítačově vytvořeného obrázku (Bertamini et al., 2005) 

4.2.2. Fotografie 

Patrně nejčastějším typem stimulů použitých při výzkumu rozšíření hranic jsou 

fotografie. Participantům je prezentována fotografie scény nebo izolovaného objektu 

(Obrázek 27) a následně je zakryta (Intraub et al., 1992; Mamus & Boduroglu, 2018). 

Fotografie mohou zobrazovat emočně zabarvené scény (Obrázek 28) (Candel et al., 2003; 

Mathews & Mackintosh, 2004) nebo scény neutrální (Obrázek 29) (Intraub, 2002). Scéna 

může být buď statická (Obrázek 30) (Intraub et al., 1998) nebo naznačovat pohyb (Obrázek 

31) (Courtney & Hubbard, 2004). 

Výzkum popisovaný ve výzkumné části této práce také využívá fotografie, pro jeho 

účely byly vytvořené sekvence fotografií simulujících panorama s ohledem na různé faktory 

ovlivňující scénu zobrazenou na panoramatu. 
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Obrázek 27 Příklad fotografie scény a izolovaného objektu (Mamus & Boduroglu, 2018) 

 

Obrázek 28 Příklad emočně zabarvené scény (Candel et al., 2003) 

 

Obrázek 29 Příklad emočně neutrální scény (Intraub, 2002) 

 

Obrázek 30 Příklad statické scény (Intraub et al., 1998) 

 

Obrázek 31 Příklad obrázku naznačujícího pohyb (Courtney & Hubbard, 2008) 



42 

 

4.2.3. Iluze pohybu 

Iluze pohybu vytvořená pomocí sekvence fotografií je zajímavým a ve výzkumu 

rozšíření hranic neobvyklým typem stimulu. Participantům je prezentována série obrázků 

vytvářející dojem pohybu dopředu nebo dozadu (Obrázek 32) (DeLucia & Maldia, 2006; 

Munger et al., 2005). 

Ve výzkumu předkládaném ve výzkumné části této práce je také využita iluze pohybu. 

V tomto případě se díky postupně zobrazovaným fotografiím v sekvenci vytváří iluze 

pohybu pohledu zleva doprava, podobně, jako by si proband prohlížel panoramatickou 

scénu, kterou nemůže obsáhnout bez změny zorného pole. 

    

Obrázek 32 Příklad série obrázků vytvářející dojem pohybu dopředu (Munger et al., 2005) 

4.2.4. Řazení do bloků 

Participantům mohou být popořadě prezentovány jednotlivé stimuly, které jsou 

následovány bezprostředním hodnocením (Intraub et al., 2006) nebo mohou být stimuly 

shromážděny do jednoho bloku, který následuje blok s hodnocením (Chapman et al., 2005) 

nebo může rozdělení stimulů do bloku oddělit jednotlivé typy stimulů (Munger et al., 2005). 

Ve výzkumu rozebíraném ve výzkumné části této práce jsou prezentovány 

panoramatické sekvence fotografií scén, následně je výhled na scény zakryt prázdnou 

plochou a poté je zobrazen cílový obrázek se škálou k hodnocení velikosti. Jde tedy o formu 

bezprostředního hodnocení. 

4.2.5. Zaměření pozornosti 

Participanti se mohou soustředit na samotný stimul nebo na stimul a současně působící 

distraktor (Courtney & Hubbard, 2004). Srovnání výsledků výkonu (v tomto případě 

přesnosti hodnocení) při kognitivním vytížení a v klidovém stavu je dobrou metodou 

zjištění, zda se zkoumaný jev týká spíše implicitního vnímání či zda se objevuje nehledě na 

množství kognitivní kapacity alokované k úloze. 
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4.2.6. Dvoudimenzionální a třídimenzionální scény 

Participantům mohou být prezentovány dvoudimenzionální nebo třídimenzionální 

scény. Dvoudimenzionální scény jsou často obrázky tvořené liniemi nebo fotografie 

představující třídimenzionální scénu (Intraub et al., 1998). Třídimenzionální scény mohou 

být prezentovány na podlaze nebo na stole (Obrázek 33) (Intraub, 2004) případně v místnosti 

či na chodbě (Courtney & Hubbard, 2008). Využití trojdimenzionálních scén je snahou o 

přiblížení se skutečným podmínkám vnímání scén v běžném životě a zároveň umožňuje 

vyhnout se zkreslení parametrů vnímané scény jejích zachycením například pomocí 

fotoaparátu. 

 

Obrázek 33 Příklad třídimenzionální scén prezentovaných na podlaze a na stole (Intraub, 2004) 

4.2.7. Omezení zorného pole 

Pro prozkoumání vlivu zorného pole na rozšíření hranic se používají metody omezující 

zorné pole. Participanti mohou vidět scénu monokulárně (Bertamini et al., 2005) nebo 

pomocí brýlí omezujících zrak (Obrázek 3) (Courtney & Hubbard, 2008; Intraub, 2004). 

Využití metod omezení zorného pole vychází ze snahy lépe pochopit kognitivní podklad, na 

kterém vzniká efekt rozšíření hranic. 
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4.2.8. Sluchové stimuly 

Participantům mohou být do sluchátek pouštěny nahrávky hudby nebo mluvené řeči 

(Hutchison et al., 2012). V současné době se jedná o poměrně výjimečně používaný typ 

stimulu, většina výzkumů využívá vizuální podněty. Pro tento výzkum byly vytvořeny 

nahrávky ve třech různých délkách, takže mohly být vytvořené různé kombinace velikostí 

původního a hodnoceného stimulu, jako je tomu u vizuálních podnětů. Poté, co participanti 

slyšeli cílovou nahrávku, hodnotili ji na pětibodové škále označující, zda měla nahrávka 

méně, více či stejně obsahu jako ta původně slyšená. 

4.2.9. Hmatové stimuly 

Ve výzkumu rozšíření hranic se objevilo využití hmatových podnětů, i když i nadále 

převládají podněty vizuální. Participantům mohou být v takovém případě prezentovány 

trojdimenzionální scény, které hmatově zkoumají se zakrytým zrakem (Obrázek 34) 

(Intraub, 2004). Jedním z důvodů menšího využití tohoto typu stimulů je mnohem větší 

náročnost přípravy experimentu a sběru dat, než je tomu v případě použití vizuálních 

podnětů. 

 

Obrázek 34 Příklad hmatového stimulu (Intraub, 2004) 
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Výzkumná část 

5. Výzkumný problém, cíle výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy 

5.1. Výzkumný problém a cíle výzkumu 

Výzkum, který tato práce čtenáři předkládá, se zabývá efektem rozšíření hranic a 

pamětí na fotografie v panoramatu. V běžném životě vnímáme okolní svět spíše jako 

panorama než jako oddělené scény. Převod jednotlivě vnímaných úseků zorného pole do 

kontinuálního prožitku prostoru zahrnuje mnoho kognitivních procesů a zapojení různých 

oblastí mozku (Robertson, Hermann, Mynick, Kravitz, & Kanwisher, 2016). Právě proto je 

dobré ověřit možnou přítomnost rozšíření hranic při vnímání scén v panoramatu. 

Cílem tohoto výzkumu je v první řadě zjištění, jestli se efekt rozšíření hranic projeví 

na české populaci. V druhé řadě je cílem tohoto výzkumu zjistit, zda se efekt rozšíření hranic 

objeví při panoramatické prezentaci fotografií scény a zda bude mít délka panoramatické 

prezentace vliv na přesnost zapamatování prezentovaných scén. Dále si klade za cíl zjistit, 

zda se bude míra efektu rozšíření hranic lišit podle typu podnětového materiálu, probandům 

budou totiž prezentovány panoramatické sekvence fotografií scén z exteriérů a interiérů. 

Rozdělení scén na interiér a exteriér je svým způsobem analogické k odlišnostem ve vnímání 

scény na základě její prostorové vzdálenosti. Podobně jako Cutting (2003) mluví o vnímání 

prostoru ve třech vzdálenostech: v osobním prostoru (personal space) (vzdálenost do 

natažení ruky), akčním prostoru (action space) (do 2 m) a prostoru pohledu (vista space) (do 

30 m); je možné předpokládat odlišnosti ve vnímání scén interiéru exteriéru ve vztahu 

k rozšíření hranic. Lukavský (2014) sledoval rozšíření hranic na fotografiích blízkých a 

vzdálených scén. Blízké scény odpovídaly přibližně osobnímu a akčnímu prostoru a 

vzdálené ukazovaly scény v prostoru pohledu. Výsledky studie ukazují vliv vzdálenosti na 

míru rozšíření hranic. 

Dalším zkoumaným faktorem bude různá velikost cílového obrázku. Jde tedy o 

několik výzkumných cílů, které budu dále podrobněji rozpracovávat do výzkumných otázek. 
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5.2. Výzkumné otázky a hypotézy 

V této části budou stanoveny výzkumné otázky a z nich vyplývající hypotézy. 

Otázka 1: Projeví se efekt rozšíření hranic při panoramatické prezentaci fotografií scény 

ve výzkumu na české populaci? 

Hypotéza 1: Hodnocení velikosti obrázku bude vychýlené od správné odpovědi. 

Otázka 2: Bude mít délka panoramatické prezentace vliv na efekt rozšíření hranic, tedy 

bude se efekt rozšíření hranic lišit mezi sekvencemi složenými z devíti nebo třinácti 

obrázků? 

 Hypotéza 2: Hodnocení velikosti obrázků bude odlišné podle délky sekvencí 

(devět/třináct obrázků). 

Otázka 3: Bude se míra efektu rozšíření hranic lišit podle typu podnětového materiálu, 

tedy bude se efekt rozšíření hranic lišit mezi panoramatickými sekvencemi fotografií scén 

z exteriérů a interiérů? 

 Hypotéza 3: Hodnocení velikosti obrázků bude odlišné podle typu sekvence 

(interiér/exteriér). 

Otázka 4: Bude se míra efektu rozšíření hranic lišit podle velikosti cílového obrázku, tedy 

bude se lišit podle toho, zda bude cílový obrázek v původní velikosti nebo bude přiblížený 

nebo oddálený? 

 Hypotéza 4: Hodnocení velikosti obrázků bude odlišné podle typu cílového 

obrázku (původní velikost/přiblížená velikost/oddálená velikost). 
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6. Design výzkumného projektu 

V této kapitole se budu zabývat podrobným popisem výzkumného projektu. 

Výzkumný design byl vybrán s přihlédnutím k předchozím výzkumům v této oblasti a 

s ohledem na rozsah a možnosti uskutečnění výzkumné části diplomové práce. Byla snaha 

udržet plán výzkumu, jak jen to bylo možné, ale je pravdou, že sběr dat proběhl alternativním 

způsobem vzhledem k celorepublikovým ochranným opatřením vyhlášeným vládou České 

republiky z důvodů zamezení šíření onemocnění COVID-19. Přes tuto okolnost byly 

dodrženy všechny náležitosti pro provedení etického a kvalitního výzkumu. 

6.1. Typ výzkumu 

Výzkumný design, který tato práce předkládá je experiment. Byl vybrán výzkum 

pracující s vizuálními podněty prezentovanými pomocí programu vytvořeném v prostředí 

PsychoPy3. Probandi po započetí experimentu prošli nejdříve zácvikem a poté samotnou 

experimentální částí. Shlédli sérii panoramatických sekvencí. Na konci každé sekvence jim 

byl prezentován cílový obrázek, u něhož měli zhodnotit, zda se jim zdá stejné velikosti, 

přiblížený nebo oddálený na pětibodové škále. Dále měli na tříbodové škále určit, jak si jsou 

jistí svou volbou. 

Vzhledem k experimentálnímu designu a možnosti odpovědět na předem vytyčené 

hypotézy byla zvolena kvantitativní výzkumná strategie. Vzhledem k volbě kvantitativní 

strategie a přiřazení probandů k šesti experimentálním podmínkám, byl vytyčen cíl sebrat 

data od nejméně třiceti probandů. Dále bylo naplánováno získaná data zpracovat pomocí 

statistické analýzy s využitím vhodného postupu pro testování výše popsaných výzkumných 

hypotéz. 

Podrobněji se tímto tématem budu zabývat v následujících podkapitolách a kapitolách. 

6.2. Metody získávání dat 

Pro účely získání dat byl vytvořen program v prostředí PsychoPy3. K této metodě tedy 

nejsou vytvořeny normy, ale vychází z běžného modelu získávání dat v oblasti výzkumu 

rozšíření hranic. 

6.2.1. Podnětový materiál 

Pro tento výzkumný projekt byl vytvořen seznam vizuálních stimulů. Jedná se o 

fotografie interiérů (příklad viz Obrázek 35) či exteriérů (příklad viz Obrázek 36), které byly 

sestaveny do sekvencí evokujících panoramatický pohled. Jde tedy o jednotlivé výseky 



48 

 

panoramatu, které byly postupně prezentovány tak, aby evokovaly širší pohled na scénu. 

Pocitově se shlédnutí panoramatické sekvence podobá postupnému otáčení hlavy pro 

shlédnutí většího úhlu, než dovoluje samotné zorné pole. 

Celkem jde o 27 sekvencí panoramat interiérů a 27 sekvencí panoramat exteriérů. Tato 

panoramata byla rozdělena na zácvik a samotný experiment. V zácviku byly tři sekvence 

interiérů a tři sekvence exteriérů. V experimentální části bylo 24 sekvencí panoramat 

interiérů a 24 sekvencí exteriérů.  

Dalším rozdělením byla délka sekvence. Sekvence měla buď devět (Obrázek 35, 

Obrázek 36) nebo třináct obrázků (Příloha 1, Příloha 2) v řadě. Pro každé panorama tedy 

byla vytvořena varianta delší a kratší sekvence. 

  

  

   

Obrázek 35 Sekvence číslo 2 je interiérový typ sekvence. Toto je varianta délky o devíti obrázcích. 
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Obrázek 36 Sekvence číslo 1003 je exteriérový typ sekvence. Toto je varianta délky o devíti obrázcích. 

Poté, co proband shlédl sekvenci, mu.byl ukázán cílový obrázek, u kterého měl na 

pětibodové škále zhodnotit, zda se mu zdá stejný, přiblížený nebo oddálený, oproti obrázku, 

který byl původně shlédnutý v sekvenci. Cílový obrázek byl stejným pro delší i kratší 

sekvenci, ale mohl se lišit svou velikostí. Byly tedy pro každou sekvenci vytvořeny tři typy 

cílových obrázků, v původní (n), přiblížené (p) a oddálené (o) velikosti. Viz příklad 

interiérové sekvence 2 (Obrázek 37) a exteriérové sekvence 1003 (Obrázek 38). 

 

Obrázek 37 Cílový obrázky ze sekvence 2, jedná se o typ interiérové sekvence. Horní obrázek je v původní velikosti 

(n), spodní obrázek vlevo je přiblíženou variantou (p) a spodní obrázek vpravo je oddálenou variantou (o). 
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Obrázek 38 Cílové obrázky ze sekvence 1003, jedná se o typ exteriérové sekvence. Horní obrázek je v původní 

velikosti (n), spodní obrázek vlevo je přiblíženou variantou (p) a spodní obrázek vpravo je oddálenou variantou 

(o). 

Příprava podnětového materiálu probíhala postupným výběrem vhodných lokací a 

sekvencí. Pro získání obrázků pro samotné sekvence byla využita funkce Street View 

programu Google Maps. Poté, co byla vytipována vhodná lokace s 360° stupňovým 

snímkem dané lokace, byla pomocí k tomu účelu vytvořenému programu stažena a rozdělena 

na jednotlivé fotografie rozdělující 360° panorama po 15° stupních. Takto získané sekvence 

byly ručně zkontrolovány a bylo vybráno třináct po sobě následujících snímků tvořících 

výsledný podklad pro sekvenci z dané lokace. Tyto sekvence byly vytvořeny tak, aby cílový 

obrázek byl shodný nehledě na délku sekvence. Dalším požadavkem na cílový obrázek bylo, 

aby obsahoval hlavní objekt či menší skupinu objektů, u kterých by se mohl objevit efekt 

rozšíření hranic. 

6.2.2. Výzkumný design 

Aby byl vyloučen nebo alespoň zmírněn efekt pořadí prezentovaných sekvencí, bylo 

zobrazení sekvencí pro jednotlivé probandy znáhodněno. Dále bylo vytvořeno šest 

protokolů, které umožnily prezentovat všechny varianty sekvencí napříč celou skupinou 

probandů. Protokol zácviku (Příloha 3) byl stejný pro všechny probandy nehledě na to, který 

ze šesti experimentálních protokolů jim byl přiřazen. V příloze je uveden protokol číslo 1 

jako příklad jednoho ze šesti experimentálních protokolů (Příloha 3). 
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V každém protokolu byly obsaženy všechny sekvence. Jednotlivé protokoly se mezi 

sebou lišily tím, v jaké podobě byla daná sekvence prezentována. Sekvence mohly mít těchto 

šest podob: 

• Délka devět obrázků, cílový obrázek původní 

• Délka devět obrázků, cílový obrázek přiblížený 

• Délka devět obrázků, cílový obrázek oddálený 

• Délka třináct obrázků, cílový obrázek původní 

• Délka třináct obrázků, cílový obrázek přiblížený 

• Délka třináct obrázků, cílový obrázek oddálený 

V každém protokolu byla jedna ze šesti variant sekvence. Dále byly varianty sekvencí 

v jednotlivých protokolech vyváženy tak, aby každý protokol obsahoval stejný počet 

jednotlivých variant. 

6.2.3. Program pro sběr dat 

Pro účely sběru dat byl vytvořen program v rozhraní PsychoPy3. Tento program 

participanty provedl samotným experimentem a zároveň ukládal data o jejich volbách a 

reakční časy. V programu bylo možné spustit jakýkoli z šesti experimentálních protokolů. 

První částí programu byl zácvik na šesti položkách, které ukazovaly všechny kombinace 

sekvencí a cílových obrázků, pak následoval samotný experiment. Strukturou byly zácvik i 

experiment tvořeny stejně (Obrázek 39). Nejdříve byl úvod, pak následovala smyčka 

sekvence – cílový obrázek – hodnocení velikosti – hodnocení jistoty volby, pak bylo 

ukončení. V zácviku participanti prošli ve smyčce zobrazením a hodnocením šesti sekvencí, 

v samotném experimentu obsahovala smyčka 48 sekvencí. 

 

Obrázek 39 Struktura zácviku i experimentu 

Zobrazení každé sekvence a jejího hodnocení mělo stejný rámec (Obrázek 40). Pozadí 

bylo světle šedé, aby poskytlo neutrální podklad jak rozdílně barevným obrázkům, tak 

bílému textu. Mezi jednotlivými sekvencemi se objevila obrazovka s nápisem „mezerník“. 



52 

 

Když participant stiskl mezerník, došlo ke spuštění sekvence, čímž se zajistilo, že mohl 

věnovat plnou pozornost sekvenci od prvního snímku. Nejdříve tedy stiskl mezerník, pak se 

spustila sekvence (každý snímek byl prezentován po dobu 0,5 s), následně se objevila 

prázdná plocha (po dobu 1,5 s), která fungovala jako clona. Poté byl prezentován cílový 

obrázek s pětibodovou škálou s popisem střední a krajních poloh (přiblížené – stejné – 

oddálené), na střední poloze byl modrý trojúhelník označující volbu (volba byla provedena 

pomocí levého tlačítka myši). Následně se objevila tříbodová škála pro hodnocení jistoty 

volby s popisem jednotlivých bodů: jistý/á (1), celkem jistý/á (2), nejistý/á (3), stejně jako u 

hodnocení velikosti byl na střední poloze modrý trojúhelník označující volbu a volba byla 

provedena levým tlačítkem myši. Po ukončení sekvence se opět objevila obrazovka 

s nápisem mezerník, která po jeho stisknutí spustila další sekvenci. 

 

 

  

Obrázek 40 Ilustrace průběhu programu: (1) plocha před počátkem sekvence, (2) v průběhu sekvence se postupně 

střídaly jednotlivé obrázky, (3) prázdná plocha mezi sekvencí a cílovým obrázkem, (4) cílový obrázek s hodnocením 

velikosti, (5) hodnocení jistoty volby, (6) plocha na konci sekvence 

Volba hodnocení velikosti cílového obrázku a jistoty volby nebyla nijak časově 

omezena. Také pauza mezi jednotlivými sekvencemi umožněná obrazovkou s nápisem 

mezerník nebyla nijak časově omezena. Vzhledem k tomu, že participant shlédl a hodnotil 
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48 sekvencí během přibližně dvaceti minut, bylo výhodnější umožnit krátké oddechy mezi 

jednotlivými sekvencemi, které si participant mohl řídit sám stiskem mezerníku. Umožnilo 

to dobrou míru soustředění v průběhu celého experimentu. 

Program zaznamenával průběh celého experimentu včetně reakčního času. Výsledná 

data byla použita v analýze. 

6.3. Realizace výzkumného projektu a časový harmonogram 

Výzkumný projekt byl realizován v etapách s různou intenzitou a časovou náročností. 

Následující tabulka (Tabulka 1) zobrazuje časový harmonogram realizace výzkumného 

projektu. Podrobněji budou jednotlivé etapy popsány v následujících podkapitolách a 

kapitolách. 

Časové rozvržení etapy Popis etapy 

Únor–květen 2019 Počáteční plánování výzkumného projektu související 

s upřesňováním zadání diplomové práce 

Květen 2019–leden 2020 Příprava podnětového materiálu 

Listopad 2019–leden 2020 Příprava programu v rozhraní PsychoPy3 

Prosinec 2019–leden 2020 Příprava experimentálních protokolů 

Leden–únor 2020 Finalizace podnětového materiálu 

Leden–březen 2020 Finalizace experimentálních protokolů 

Leden–březen 2020 Finalizace programu v rozhraní PsychoPy3 

Březen 2020 Příprava sběru dat – vytvoření harmonogramu sběru dat, 

informovaného souhlasu pro účastníky a dotazníku pro 

účastníky experimentu, vytvoření sítě administrátorů 

experimentu jako alternativní formy sběru dat vzhledem k 

celorepublikovým ochranným opatřením vyhlášeným 

vládou České republiky z důvodů zamezení šíření 

onemocnění COVID-19, zkouška sběru dat 

Březen–duben 2020 Sběr dat 

Duben 2020 Zpracování dat 

Duben–červenec 2020 Analýza a interpretace výsledků výzkumu 

 

Tabulka 1 Časový harmonogram realizace výzkumného projektu. 
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6.3.1. Příprava experimentu 

První fázi přípravy experimentu probíhala v souvislosti s upřesněním zadání diplomové 

práce. Šlo především o ujasnění základních rysů experimentu, experimentálního designu, 

sběru a analýzy dat. Tato fáze probíhala od února do května roku 2019. 

Další fází byla příprava podnětového materiálu (podrobnější informace k podnětovému 

materiálu jsou v podkapitole 6.2.1. Podnětový materiál). Ta probíhala mezi květnem 2019 a 

lednem 2020. V ní byly hledány vhodné lokace pro vytvoření panoramatických sekvencí a 

dále se třídili vhodné sekvence podle kvality jejich obrazu, jejich vhodnosti pro účely této 

práce, nárokům na rovnoměrné zastoupení jednotlivých nezávislých proměnných. 

Dále navazovala fáze přípravy programu v rozhraní PsychoPy3 (program je podrobně 

popsán v podkapitole 6.2.3. Program pro sběr dat). Při tvorbě programu bylo třeba ozkoušet 

několik verzí programu, aby byla určena struktura prezentování sekvence a hodnocení, která 

nejlépe odpovídala záměrům předkládaného výzkumu. Tato fáze probíhala od listopadu 

2019 do ledna 2020. 

Další fáze se svým začátkem částečně překrývala s přípravou programu v rozhraní 

PsychoPy3. Šlo o přípravu experimentálních protokolů, která probíhala od prosince 2019 do 

ledna 2020. V této fázi bylo postupně vytvořeno několik sérií experimentálních protokolů, 

než došlo k jejich finalizaci. Jejich účelem je zajistit vhodné rozvržení sekvencí a cílových 

obrázků tak, aby každý participant viděl každou sekvenci právě jednou, aby viděl stejné 

množství všech typů sekvencí a aby se rovnoměrně mezi všechny participanty rozvrstvily 

jednotlivé typy sekvencí, takže se budou ve výsledných datech zobrazovat se stejnou 

pravděpodobností. 

V období od ledna do února 2020 proběhla finalizace podnětového materiálu. V období 

leden až březen 2020 proběhla také finalizace experimentálních protokolů a programu 

vytvořeném v rozhraní PsychoPy3. 

Poté v březnu 2020 proběhla příprava sběru dat včetně jeho zkoušky. Byl vytvořen 

harmonogram sběru dat, informovaný souhlas pro účastníky (Příloha 4) a dotazník pro 

účastníky experimentu (Příloha 5). Dále byla vytvořena síť administrátorů experimentu jako 

alternativní forma sběru dat vzhledem k celorepublikovým ochranným opatřením 

vyhlášeným vládou České republiky z důvodů zamezení šíření onemocnění COVID-19. 
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Po ukončení přípravy sběru dat proběhl od března do dubna 2020 samotný sběr dat 

(podrobněji bude popsán v následující podkapitole 6.3.2. Sběr dat). 

Po ukončení sběru dat proběhlo v dubnu 2020 zpracování dat, aby data mohly vstoupit 

do analýzy. 

V období od dubna do července 2020 proběhla analýza dat a interpretace výsledků 

výzkumu (blíže jsou tato témata rozvedena v podkapitolách 6.4. Metody zpracování a 

analýzy dat, 8. Výsledky). 

6.3.2. Sběr dat 

Sběr dat probíhal od března do dubna 2020. Původním záměrem byl osobní sběr dat 

vedený autorkou této práce. Kvůli celorepublikovým ochranným opatřením vyhlášeným 

vládou České republiky z důvodů zamezení šíření onemocnění COVID-19 bylo třeba zvolit 

alternativní formu sběru dat. Distančně bylo zaškoleno celkem jedenáct administrátorů, kteří 

provedli sběr dat na osobách ze svého okolí, které jednak odpovídaly požadavkům 

výběrového souboru a jednak možnostem karanténních opatření. 

Administrátoři byly instruováni o průběhu experimentu, požadavcích na dodržení 

etických pravidel výzkumu, bezpečném předání dat a dotazníků. Obdrželi také veškeré 

potřebné podklady k provedení výzkumu. 

Výběr výzkumného vzorku probíhal na základě vytipování vhodných kandidátů 

jednotlivými administrátory. Účast administrátorů i participantů experimentu byla 

dobrovolná a bez nároku na odměnu. Po ukončení experimentu jim bylo poděkováno a 

z následných rozhovorů vyplynulo, že jim účast na sběru dat nezpůsobila žádnou újmu a 

nelitují jí. 

Při sběru dat účastníci nejdříve vyplnili a podepsali informovaný souhlas pro účastníky 

(Příloha 4) a dotazník pro účastníky experimentu (Příloha 5), měli možnost klást doplňující 

otázky. Poté je administrátor usadil k počítači a spustil program v rozhraní PsychoPy3. 

Účastník prošel celým programem bez přestávky, celkový čas se u jednotlivých účastníků 

mírně lišil, ale obecně byl přibližně 20 minut. Po skončení programu administrátor vysvětlil, 

co je efekt rozšíření hranic a účastník měl možnost klást doplňující otázky. Participant se 

tedy sběru dat účastnil jako naivní subjekt, ale po ukončení sběru byl informován. 
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Sběr dat probíhal na běžných počítačích v klidné a dobře větrané místnosti s dostatečným 

osvětlením. Účastníci v dotazníku stvrdili, že nemají vadu zraku, která by jim bránila 

v účastí na experimentu a že jejich aktuální psychický a fyzický stav umožňuje jejich účast 

na výzkumu. 

Data i vyplněné informované souhlasy a dotazníky získané z experimentu byly předány 

bezpečnou a bezkontaktní cestou tak, aby nedošlo k možnému přístupu nepovolaných osob 

k datům ani osobním informacím, a zároveň byly zachovány požadavky na zdravotní 

bezpečnost. 

Účastník si z výzkumu odnášel kopii informovaného souhlasu i dotazníku o účastníkovi 

(včetně kontaktu na autorku této práce pro případ pozdějších dotazů či nejasností). 

6.4. Metody zpracování a analýzy dat 

K popisu dat a výběrového souboru byla nejdříve provedena deskriptivní statistika. 

K otestování hypotéz byl kvůli povaze dat a výzkumnému designu zvolen smíšený regresní 

model. 

Smíšený regresní model byl vybrán vzhledem k tomu, že do analýzu vstupuje více zdrojů 

variability. Dále bylo vhodné ho užít díky možnosti modelovat některé efekty jako pevné a 

některé jako náhodné. Dalším důvodem je menší vzorek dat a možnost zvolení náhodných 

efektů, díky níž by tato metoda mohla přispět k větší robustnosti statistických odhadů 

(Leváková, 2011). A tudíž modelování dat více vyhovoval právě smíšený regresní model 

oproti běžněji užívané analýze rozptylu pro opakovaná měření (repeated measures ANOVA). 

Dalším důvodem užití smíšeného regresního modelu oproti běžnější ANOVA pro 

opakovaná měření bylo použití pětibodové škály pro získání hodnocení velikosti cílového 

obrázku a tří bodové škály jistoty volby. Vzhledem k této povaze dat by patrně nebyly 

splněny předpoklady pro užití této statistické metody. 

Podrobný postup analýzy dat bude rozveden v podkapitole 8. Výsledky. 

6.5. Etika výzkumu 

Účastníci před zařazením do výzkumu obdrželi a podepsali informovaný souhlas. 

V informovaném souhlasu (Příloha 4) nalezli informace o délce trvání experimentu, stručný 

popis jeho průběhu, možnosti z experimentu odstoupit, o anonymizaci dat a ochraně 

osobních dat, dalším zpracování dat a kontakt na autorku této práce pro případ jakýchkoli 
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dotazů. Účastníci měli možnost se před i v průběhu experimentu na cokoli zeptat 

administrátora. 

Při samotném experimentu program na sběr dat participanty informoval o tom, že 

postupně shlédnou sekvence obrázků, následně jim bude ukázán jeden obrázek, u kterého 

budou hodnotit, zda se jim zdá stejné velikosti, přiblížený či oddálený a dále označí jistotu 

své volby. Pro účely zkoumání jevu rozšíření hranic na naivní populaci byly účastníkům 

v průběhu experimentu zamlčeny informace o zkoumaném jevu a očekávaných výsledcích. 

Po ukončení experimentu dostali stručné vysvětlení zkoumaného jevu a mohli v případě 

zájmu pokládat doplňující otázky. 

Vzhledem k tomu, že je tento výzkum paměťový experiment, nebyly sbírány osobní 

nebo kompromitující údaje. Jediné osobní a citlivé údaje shromážděné během výzkumu byly 

sebrány jako nutný požadavek pro identifikaci účastníka. Pro zajištění anonymity účastníků 

a ochraně jejich osobních údajů, byla data o účastnících experimentu zpracovávána pouze 

autorkou této práce. Papírové i elektronické verze vyplněných dotazníků či zpracované 

informace byly bezpečně uloženy tak, aby k nim neměli přístup jiné osoby. Do další analýzy 

vstupovala data pouze anonymizovaná, měla by tedy být dostatečně zajištěna nemožnost 

spárovat analyzovaná data s osobními údaji. Dále je třeba zmínit, že všechna data, která by 

mohla být zveřejněna jsou plně anonymizována. 
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7. Výzkumný soubor 

S přihlédnutím k tomu, že se efekt rozšíření hranic objevuje napříč jednotlivými zeměmi, 

genderem i věkem, dá se za základní soubor považovat celá populace. Kvůli možnostem a 

rozsahu výzkumu v této práci nebylo možné vytvořit výběrový soubor, který by dostatečně 

dobře korespondoval se základním souborem. Proto došlo k užšímu vymezení výběrového 

souboru. Výběrový soubor se tedy vztahuje k referenční skupině základního souboru mladší 

dospělosti s dokončeným minimálně středoškolským vzděláním. 

Byla stanovena tato kritéria pro vytvoření výběrového souboru: věk 18-35 let, minimální 

stupeň ukončeného vzdělání – středoškolské, minimálně 30 účastníků. 

Vzhledem k mimořádné situaci karanténních opatření byli participanti do výběrového 

vzorku rekrutování trsovým výběrem. Každý z jedenácti administrátorů mohl sbírat data 

pouze na lidech ve své bezprostřední blízkosti, se kterými byl ve styku, který byl umožněn 

v rámci karanténních opatření. 

Velikost a složení výběrového souboru neodpovídá požadavkům na reprezentativní 

zastoupení modelované skupiny ze základního souboru, ale je výsledkem omezených 

možností situace sběru dat. 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 31 participantů (11 žen, 20 mužů) ve věku mezi 19 a 

35 lety (M = 27,6; SD = 4,5). Participanti byli rovnoměrně rozděleni do šesti protokolů. K 

protokolu 1 bylo přiřazeno šest participantů, k protokolům 2-6 bylo přiřazeno po pěti 

participantech. Všichni participanti měli ukončené alespoň středoškolské vzdělání. 

Ve výběrovém vzorku je téměř dvakrát tolik mužů jako žen. V Grafu 1 je vidět frekvence 

zastoupení účastníků podle věku a genderu. 
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Graf 1 Frekvence zastoupení účastníků podle věku a genderu 
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8. Výsledky 

Do analýzy dat nebyly zahrnuty údaje o volbách a reakční čas ze zácviku, analyzována 

byla pouze data z experimentu. 

V této kapitole bude postupně popsána deskriptivní analýza, analýza hodnocení velikosti 

cílového obrázku, analýza implicitní jistoty volby a analýza explicitní jistoty volby. 

8.1. Deskriptivní analýza 

Nejdříve byly vypočteny průměry a standardní odchylky nezávislých proměnných ve 

všech podmínkách (Tabulka 2). 

Délka 

sekvence 

Velikost 

cílového 

obrázku 

Typ sekvence 
Hodnocení 

velikosti  

Hodnocení 

velikosti – 

reakční čas 

Hodnocení míry 

jistoty 

9 přiblížený interiér -0,77 ± 1,19 3,57 ± 2,32 1,72 ± 0,67 

  exteriér -0,47 ±1,22 3,60 ± 2,76 1,85 ± 0,66 
 původní interiér -0,24 ± 1,19 4,05 ± 5,80 1,88 ± 0,18 
  exteriér 0,02 ± 1,14 3,90 ± 4,42 1,89 ± 0,65 
 oddálený interiér 0,08 ± 1,24 3,68 ± 2,52 1,91 ± 0,70 
  exteriér 0,63 ± 1,15 3,41 ± 1,92 1,76± 0,66 

13 přiblížený interiér -0,60 ± 1,10 4,15 ± 4,25 1,81 ± 0,68 
  exteriér -0,22 ± 1,13 3,92 ± 5,19 1,76 ± 0,75 
 původní interiér -0,17 ± 1,12 3,74 ± 3,53 1,88 ± 0,63 
  exteriér 0,12 ± 1,20 4,50 ± 6,80 1,89 ± 0,68 
 oddálený interiér 0,17 ± 1,17 3,98 ± 3,19 1,89 ± 0,70 
  exteriér 0,50 ± 1,23 4,17 ± 3,02 1,91 ± 0,64 
 

Tabulka 2 Průměr ± standardní odchylka v jednotlivých sledovaných proměnných 

8.1.1. Hodnocení velikosti cílového obrázku 

Hodnocení velikosti cílového obrázku se dá posuzovat jako porovnání mezi zvolenou a 

správnou odpovědí, hodnocení proběhlo na pětibodové škále s rozsahem - 2 až 2, 

s označením přiblížený (- 2), stejný (0) nebo oddálený (2). Pro cílový obrázek původní 

velikosti je správná odpověď stejný (0), pro přiblížený (- 2) a pro oddálený (2). 

Pro původní velikost cílového obrázku se průměrné hodnocení velikosti pohybovalo 

v rozmezí od - 0,24 do 0,12, se směrodatnou odchylkou 1,12 až 1,19. Pro přiblíženou 

velikost cílového obrázku bylo průměrné hodnocení velikosti v rozmezí od - 0,77 do - 0,22, 

se směrodatnou odchylkou 1,1 až 1,22. Pro oddálenou variantu cílového obrázku bylo 
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průměrné hodnocení velikosti v rozmezí od 0,08 do 0,63, se směrodatnou odchylkou 1,17 

až 1,24. 

Z počtu jednotlivých odpovědí na pětibodové škále hodnocení velikosti cílového 

obrázku (Graf 2) je zřejmé, že obrázky nebyly rozpoznány natolik přesně, aby byla 

spolehlivě určena jejich velikost. Cílový obrázek v původní velikosti měl být označen jako 

stejný (0). Přiblížený cílový obrázek měl být označený jako více přiblížený (- 2). Oddálený 

cílový obrázek měl být označený jako více oddálený (2). 

 

Graf 2 Rozložení počtu odpovědí hodnocení velikosti cílového obrázku podle velikosti cílového obrázku (oddálený, 

přiblížený, původní) 

Cílový obrázek v původní velikosti byl hodnocen správně (0) v 47,4 %, u 29,2 % 

hodnocení se projevilo zúžení hranic (hodnocení -2/-1) a u 23,4 % se projevilo rozšíření 

hranic (hodnocení +1/+2). 

Cílový obrázek v přiblížené velikosti byl hodnocen správně (- 2) ve 27,6 %, nejčastěji 

byl hodnocen jako stejný (0) a to ve 41,9 %, u 72,3 % hodnocení (- 1, 0, 1, 2) se projevilo 

rozšíření hranic. 

A cílový obrázek v oddálené velikosti byl hodnocen správně (2) ve 23,2 %, nejčastější 

hodnocení bylo stejný (0) ve 43,5 %, u 76,8 % hodnocení (- 2, - 1, 0, 1) se projevilo zúžení 

hranic. 

8.1.2. Hodnocení velikosti cílového obrázku – reakční čas 

Průměrná délka reakčního času při hodnocení velikosti, který slouží jako měření 

implicitní jistoty hodnocení velikosti cílového obrázku, se pohybuje přibližně od 3,5 s do 

4,5 s napříč jednotlivými podmínkami s poměrně různorodými směrodatnými odchylkami 

přibližně v rozmezí od 2 s do 7 s. 
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8.1.3. Hodnocení míry jistoty 

Hodnocení míry jistoty slouží jako explicitní údaj o jistotě volby hodnocení velikosti 

cílového obrázku. Hodnocení míry jistoty proběhlo na tříbodové škále s popisem 

jednotlivých bodů: jistý/á (1), celkem jistý/á (2), nejistý/á (3). Průměrné hodnocení míry 

jistoty se pohybovalo v rozmezí od 1,72 do 1,91, se směrodatnou odchylkou 0,18 až 0,75. 

Nejvyšší průměrná hodnota míry jistoty (a tedy nejméně jisté hodnocení velikosti cílového 

obrázku) byla u sekvence v délce devíti obrázků, při oddálené velikosti cílového obrázku a 

typu sekvence interiér a u sekvence v délce třinácti obrázků, při oddálené velikosti cílového 

obrázku a typu sekvence exteriér. Nejnižší průměrná hodnota míry jistoty (a tedy nejjistější 

hodnocení velikosti cílového obrázku) byla u sekvence v délce devíti obrázků, při přiblížené 

velikosti cílového obrázku a typu sekvence interiér. Z Tabulky 2 je ale vidět, že rozdíly 

v hodnocení míry jistoty mezi jednotlivými podmínkami jsou jen velmi malé spíše na úrovni 

šumu. 

8.2. Smíšený regresní model 

V této podkapitole se budu podrobně věnovat výsledkům analýzy ze smíšeného 

regresního modelu. 

8.2.1. Analýza hodnocení velikosti 

Pro určení, zda se objevil efekt rozšíření hranic tento výzkum využívá hodnocení 

velikosti cílového obrázku. Cílový obrázek byl prezentován v původní, přiblížené nebo 

oddálené velikosti. Tento cílový obrázek měli participanti hodnotit na pětibodové škále 

s rozsahem - 2 až 2, podle toho, zda se jim obrázek zdá přiblížený (- 2), stejný (0) nebo 

oddálený (2). 

Analýza hodnocení velikosti byla rozdělena na dvě části. V první části bylo analyzováno 

hodnocení u obrázků v původní velikosti, v druhé bylo analyzováno hodnocení obrázků 

v přiblížené a oddálené velikosti. 

8.2.1.1. Hodnocení velikosti – obrázky v původní velikosti 

Pro analýzu dat hodnocení velikosti získaných při hodnocení původní velikosti cílového 

obrázku byl použit smíšený regresní model. Do této části analýzy byly zahrnuty pouze 

odpovědi u cílových obrázků v původní velikosti. Jako závislá proměnná bylo označeno 

hodnocení velikosti. Správnou odpovědí na pětibodové škále je u obrázku v původní 

velikosti 0, pokud tedy byl označen jinak, došlo ke zkreslení. Jako fixní faktory byly zvoleny 

délka sekvence a typ scén, faktorem náhodného zachycení (random factor) byl participant. 
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Vzhledem k povaze dat se nevyskytovaly hraniční hodnoty natolik vzdálené od průměru, že 

by je bylo třeba nějak upravovat. Analýza byla prováděna na hladině významnosti α = 0,05. 

Testy fixního efektu (Graf 3) neprokázaly vliv délky sekvence na hodnocení velikosti u 

obrázků v původní velikosti F(1, 462) = 0,67, p = 0,413. Naopak typ sekvence 

(interiér/exteriér) má signifikantní vliv na hodnocení velikosti u obrázků v původní velikosti 

F(1, 462) = 7,25, p = 0,007. Interakce délky sekvence a typu sekvence (interiér/exteriér) F(1, 

462) = 0,01, p = 0,907 se ukázala být statisticky nevýznamná. 

 

Graf 3 Hodnocení velikosti u cílových obrázků v původní velikosti (přerušovaná čára reprezentuje žádné rozšíření 

hranic) 

8.2.1.2. Hodnocení velikosti – obrázky v přiblížené a oddálené velikosti 

Postup analýzy dat hodnocení velikosti získaných při hodnocení přiblížené a oddálené 

velikosti cílového obrázku odpovídal postupem analýze při hodnocení původní velikosti 

cílového obrázku. Do této analýzy byly zahrnuty pouze odpovědi pro cílové obrázky 

přiblížené nebo oddálené velikosti. Jako závislá proměnná ovšem nebylo použito čisté 

hodnocení označené na pětibodové škále, ale bylo přepočítáno tak, aby analyzovaná hodnota 

udávala vzdálenost od správné odpovědi. Přiblížená varianta měla být označena jako -2, 

oddálená jako 2. Jako fixní faktory byly zvoleny délka sekvence a typ sekvence, a na rozdíl 

od analýzy hodnocení u původní velikosti cílového obrázku, i velikost cílového obrázku, 

faktorem náhodného zachycení byl participant. Vzhledem k povaze dat se nevyskytovaly 

hraniční hodnoty natolik vzdálené od průměru, že by je bylo třeba nějak upravovat. Analýza 

byla prováděna na hladině významnosti α = 0,05. 

Testy fixního efektu (Graf 4) prokázaly statisticky významný vliv typu cílového obrázku 

na hodnocení velikosti u obrázků v přiblížené a oddálené variantě F(1, 951) = 5,98, 

p = 0,015. Naproti tomu se se neprokázal vliv u délky sekvence F(1, 951) = 2,45, p = 0,118 
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a typu sekvence (interiér/exteriér) F(1, 951) = 0,79, p = 0,384. Z testování interakcí 

jednotlivých faktorů se jako silně signifikantní jeví pouze interakce typu sekvence 

(interiér/exteriér) a typu cílového obrázku F(1, 951) = 26,55, p < 0,001. Naproti tomu 

interakce délky sekvence a typu sekvence (interiér/exteriér) F(1, 951) = 1,07, p = 0,302, 

interakce délky sekvence a typu cílového obrázku F(1, 951) = 1,70, p = 0,192, ani interakce 

délky sekvence, typu sekvence (interiér/exteriér) a typu cílového obrázku F(1, 951) = 0,18, 

p = 0,672 signifikantní nejsou. 

 

Graf 4 Hodnocení velikosti u cílových obrázků v přiblížené a oddálené velikosti 

8.2.2. Analýza implicitní jistoty volby 

Při analýze implicitní jistoty volby byl využit reakční čas při volbě hodnocení velikosti 

cílového obrázku. Odpovídá to předpokladu, že čím déle probandovi trvá zvolit hodnocení 

velikosti cílového obrázku, tím méně si je jistý svou volbou. Naopak rychlá volby (tedy 

krátký reakční čas) odpovídá vyšší jistotě volby. 

8.2.2.1. Implicitní jistota volby – obrázky v původní velikosti 

Analýza proběhla analogicky k analýze hodnocení velikosti cílového obrázku za použití 

smíšeného regresního modelu. Závislá proměnná byl reakční čas při hodnocení velikosti. Do 

této části analýzy byly zahrnuty pouze reakční časy u odpovědí na cílové obrázky v původní 

velikosti. Jako fixní faktory byly zvoleny délka sekvence a typ sekvence (interiér/exteriér), 

faktorem náhodného zachycení byl participant. Vzhledem k povaze dat se nevyskytovaly 

hraniční hodnoty natolik vzdálené od průměru, že by je bylo třeba nějak upravovat. Analýza 

byla prováděna na hladině významnosti α = 0,05. 
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Testy fixního efektu (Graf 5) neprokázaly statisticky významný vztah délky sekvence 

F(1, 462) = 0,11, p = 0,746 ani typu sekvence (interiér/exteriér) F(1, 462) = 0,43, p = 0,515 

na implicitní jistotu volby. Interakce délky sekvence a typu sekvence (interiér/exteriér) F(1, 

462) = 0,97, p = 0,326 je nesignifikantní. 

 

Graf 5 Hodnocení velikosti – reakční čas u cílových obrázků v původní velikosti 

8.2.2.2. Implicitní jistota volby – obrázky v přiblížené a oddálené velikosti 

Postup analýzy dat jistoty volby získaných při hodnocení přiblížené a oddálené velikosti 

cílového obrázku odpovídal postupem analýze při hodnocení původní velikosti cílového 

obrázku. Do této analýzy byl zahrnut pouze reakční čas u odpovědí pro cílové obrázky 

přiblížené nebo oddálené velikosti. Závislá proměnná byl reakční čas při hodnocení 

velikosti. Jako fixní faktory byly zvoleny délka sekvence a typ sekvence (interiér/exteriér) a 

na rozdíl od analýzy hodnocení u původní velikosti cílového obrázku i velikost cílového 

obrázku, faktorem náhodného zachycení byl participant. Vzhledem k povaze dat se 

nevyskytovaly hraniční hodnoty natolik vzdálené od průměru, že by je bylo třeba nějak 

upravovat. Analýza byla prováděna na hladině významnosti α = 0,05. 

Testy fixního efektu (Graf 6) ukazují signifikantní vliv délky sekvence F(1, 954) = 6,19, 

p = 0,013 na implicitní jistotu volby u obrázků v přiblížené a oddálené velikosti. Naopak typ 

sekvence (interiér/exteriér) F(1, 954) = 0,13, p = 0,719 a typ cílového obrázku F(1, 

954) = 2,18, p = 0,988 statisticky významné nejsou. Ani jedna z interakcí jednotlivých 

faktorů se neukázala jako signifikantní: interakce délky sekvence a typu sekvence 

(interiér/exteriér) F(1, 954) = 0,06, p = 0,807, interakce délky sekvence a typu cílového 

obrázku F(1, 954) = 0,04, p = 0,840, interakce typu sekvence (interiér/exteriér) a typu 
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cílového obrázku F(1, 954) = 0,03, p = 0,872, interakce délky sekvence, typu sekvence 

(interiér/exteriér) a typu cílového obrázku F(1, 954) = 0,87, p = 0,358. 

 

Graf 6 Hodnocení velikosti – reakční čas u cílových obrázků v přiblížené a oddálené velikosti 

8.2.3. Analýza explicitní jistoty volby 

Při analýze explicitní jistoty volby byla využita data z hodnocení míry jistoty. Jedná se 

o sebeposuzovací tříbodovou škálu, ve které proband označí míru, do které si je jistý svou 

volbou při hodnocení velikosti cílového obrázku. 

8.2.3.1. Explicitní jistota volby – obrázky v původní velikosti 

Analýza proběhla analogicky k analýze hodnocení velikosti cílového obrázku za použití 

smíšeného regresního modelu. Závislá proměnná bylo hodnocení míry jistoty označené na 

tříbodové škále s popisem jednotlivých bodů: jistý/á (1), celkem jistý/á (2), nejistý/á (3). Do 

této části analýzy byly zahrnuty pouze odpovědi u cílových obrázků v původní velikosti. 

Jako fixní faktory byly zvoleny délka sekvence a typ sekvence (interiér/exteriér), faktorem 

náhodného zachycení byl participant. Vzhledem k povaze dat se nevyskytovaly hraniční 

hodnoty natolik vzdálené od průměru, že by je bylo třeba nějak upravovat. Analýza byla 

prováděna na hladině významnosti α = 0,05. 

Z testů fixního efektu (Graf 7) vyplývá, že ani délka sekvence F(1, 462) = 4,07, 

p = 1,000, ani typ sekvence (interiér/exteriér) F(1, 462) = 0,03, p = 0,870 nemají 

signifikantní vliv na explicitní jistotu volby u hodnocení obrázků v původní velikosti. 

Interakce délky sekvence a typu sekvence (interiér/exteriér) F(1, 462) = 2,08, p = 1,000 je 

statisticky nevýznamná. 
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Graf 7 Hodnocení jistoty volby u cílových obrázků v původní velikosti 

8.2.3.2. Explicitní jistota volby – obrázky v přiblížené a oddálené velikosti 

Postup analýzy dat jistoty volby získaných při hodnocení přiblížené a oddálené velikosti 

cílového obrázku odpovídal postupem analýze při hodnocení původní velikosti cílového 

obrázku. Do této analýzy byly zahrnuty pouze odpovědi pro cílové obrázky přiblížené nebo 

oddálené velikosti. Závislá proměnná bylo hodnocení míry jistoty označené na tříbodové 

škále.  Jako fixní faktory byly zvoleny délka sekvence a typ sekvence (interiér/exteriér) a na 

rozdíl od analýzy hodnocení u původní velikosti cílového obrázku i velikost cílového 

obrázku, faktorem náhodného zachycení byl participant. Vzhledem k povaze dat se 

nevyskytovaly hraniční hodnoty natolik vzdálené od průměru, že by je bylo třeba nějak 

upravovat. Analýza byla prováděna na hladině významnosti α = 0,05. 

Testy fixního efektu (Graf 8) neukazují signifikantní vztah mezi explicitní jistotou volby 

u cílových obrázků v přiblížené a oddálené velikosti a délkou sekvence F(1, 954) = 1,07, 

p = 0,302 ani typem sekvence (interiér/exteriér) F(1, 954) = 0,18, p = 0,671. Naproti tomu 

je statisticky významný vztah s typem cílového obrázku F(1, 954) = 6,21, p = 0,013. 

Interakce mezi jednotlivými faktory se zdají být nesignifikantní: interakce délky sekvence a 

typu sekvence (interiér/exteriér) F(1, 954) = 0,00, p = 0,952, interakce délky sekvence a 

typu cílového obrázku F(1, 954) = 0,83, p = 0,362, interakce typu sekvence 

(interiér/exteriér) a typu cílového obrázku F(1, 954) = 2,31, p = 0,129 a interakce délky 

sekvence, typu sekvence (interiér/exteriér) a typu cílového obrázku F(1, 954) = 7,48, 

p = 0,006. 
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Graf 8 Hodnocení jistoty volby u cílových obrázků v přiblížené a oddálené velikosti 

8.3. Odpověď na výzkumné hypotézy 

V této podkapitole budou podrobně rozebrány výsledky analýzy ve vztahu k jednotlivým 

hypotézám. 

8.3.1. Hypotéza 1: Hodnocení velikosti obrázku bude vychýlené od správné 

odpovědi. 

Cílový obrázek v původní velikosti byl hodnocen správně (0) v 47,4 %, u 29,2 % 

hodnocení (- 2, - 1) se projevilo zúžení hranic a u 23,4 % hodnocení (1, 2) se projevilo 

rozšíření hranic. 

Cílový obrázek v přiblížené velikosti byl hodnocen správně (- 2) ve 27,6 %, nejčastěji 

byl hodnocen jako stejný (0) a to ve 41,9 %, u 72,3 % hodnocení (- 1, 0, 1, 2) se projevilo 

rozšíření hranic. 

A cílový obrázek v oddálené velikosti byl hodnocen správně (2) ve 23,2 %, nejčastější 

hodnocení bylo stejný (0) ve 43,5 %, u 76,8 % hodnocení (- 2, - 1, 0, 1) se projevilo zúžení 

hranic. 

Cílové obrázky byly nejčastěji hodnoceny jako stejný (0) a to nehledě na jejich skutečnou 

velikost. Necelá polovina cílových obrázků v původní velikosti byla správně označena, 

v přiblížené a oddálené velikosti byla správně ohodnocena přibližně čtvrtina obrázků. 

U cílových obrázků v původní velikosti byla přibližně čtvrtina hodnocení ovlivněna 

rozšířením hranic a přibližně čtvrtina zúžením hranic. U cílových obrázků v přiblížené 

velikosti byly přibližně tři čtvrtiny hodnocení obrázků ovlivněny rozšířením hranic. U 

cílových obrázků v oddálené velikosti byly přibližně tři čtvrtiny hodnocení zkresleny 

zúžením hranic. 
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8.3.2. Hypotéza 2: Hodnocení velikosti obrázků bude odlišné podle délky 

sekvencí (devět/třináct obrázků). 

Vliv délky sekvence na hodnocení velikosti cílového obrázku se neprokázal u původní 

velikosti cílového obrázku F(1, 462) = 0,67, p = 0,413 ani u přiblížené a oddálené velikosti 

F(1, 951) = 2,45, p = 0,118. 

U implicitní jistoty volby se neprokázal vliv délky sekvence F(1, 462) = 0,11, p = 0,746 

u původní velikosti cílového obrázku, ale projevil se signifikantní vliv u přiblížené a 

oddálené velikosti cílového obrázku F(1, 954) = 6,19, p = 0,013. 

Vztah mezi explicitní jistotou volby a délkou sekvence pro původní velikost cílového 

obrázku se ukázal nesignifikantní F(1, 462) = 4,07, p = 1,000 stejně tak jako u přiblížené a 

oddálené velikosti cílového obrázku F(1, 954) = 1,07, p = 0,302. 

Signifikantní vliv délky sekvence se tedy objevil pouze u implicitní jistoty volby pro 

hodnocení přiblížené a oddálené velikosti cílového obrázku. Vzhledem k poměrně malému 

výběrovému vzorku je možné, že se jedná o potenciálně falešně pozitivní výsledek, bylo by 

proto vhodné ho potvrdit buď replikací studie či jejím rozšířením. 

8.3.3. Hypotéza 3: Hodnocení velikosti obrázků bude odlišné podle typu 

sekvence (interiér/exteriér). 

Typ sekvence (interiér/exteriér) měl signifikantní vliv na hodnocení velikosti obrázků u 

původní velikosti cílového obrázku F(1, 462) = 7,25, p = 0,007 i u přiblížené a oddálené 

velikosti cílového obrázku F(1, 951) = 0,76, p = 0,384. 

Na implicitní jistotu volby neměl typ sekvence (interiér/exteriér) statisticky významný 

vliv u původní velikosti cílového obrázku F(1, 462) = 0,43, p = 0,515 ani u přiblížené a 

oddálené velikosti cílového obrázku F(1, 954) = 0,13, p = 0,719. 

Neprokázal se signifikantní vliv typu sekvence (interiér/exteriér) na explicitní jistotu 

volby u cílového obrázku v původní velikosti F(1, 462) = 0,03, p = 0,870 ani u přiblížené a 

oddálené velikosti cílového obrázku F(1, 954) = 0,18, p = 0,671. 

Signifikantní vliv typu sekvence (interiér/exteriér) se tedy objevil pouze u hodnocení 

velikosti cílového obrázku v původní, přiblížené i oddálené velikosti. 
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8.3.4. Hypotéza 4: Hodnocení velikosti obrázků bude odlišné podle typu 

cílového obrázku (původní velikost/přiblížená velikost/oddálená 

velikost). 

Typ cílového obrázku měl signifikantní vliv u hodnocení velikosti přiblížené a oddálené 

velikosti cílového obrázku F(1, 951) = 5,98, p = 0,015. 

Pro implicitní jistotu se neukázal statisticky významný vliv typu cílového obrázku u 

přiblížené a oddálené velikosti cílového obrázku F(1, 954) = 2,18, p = 0,988. 

U explicitní jistoty volby byl signifikantní vliv typu cílového obrázku u přiblížené a 

oddálené velikosti cílového obrázku F(1, 954) = 6,21, p = 0,013. 

Signifikantní vliv typu cílového obrázku se tedy objevil u hodnocení velikosti a 

explicitní jistoty volby u přiblížené a oddálené velikosti cílového obrázku. 
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9. Diskuse 

9.1. Srovnání výsledků výzkumu s předchozími studiemi 

Výsledky předkládaného výzkumu jsou srovnatelné s výsledky předchozích výzkumů 

jen do určité míry. Přestože tento výzkum jednoznačně navazuje na přibližně třicet let studia 

této oblasti, je svým způsobem odlišný, a tudíž pro velkou část zjištěných výsledků není 

přímé srovnání v předchozím výzkumu. 

Mnohé předchozí výzkumy zkoumají efekt rozšíření hranic ve dvou velikostech cílového 

obrázku (přiblížený a oddálený) (například Intraub & Richardson, 1989; Lukavský, 2014), 

tento výzkum používá tři velikosti cílového obrázku (původní, přiblížená a oddálená) 

podobně jako výzkum Intraub a Bodamer (1993). 

Ke srovnání výsledků budou používat pouze data z kontrolní skupiny ve výzkumu 

Intraub a Bodamer (1993), protože se svou administrací nejvíce podobá předkládanému 

výzkumu. Při rekogničním testu bylo 51 % obrázků hodnoceno správným bodem na 

pětibodové škále. Z výsledků je vidět tendence k rozšíření hranic, u cílových obrázků 

v původní velikosti (M = - 0,45, SD = 0,37), u přiblížené velikosti cílového obrázku 

(M = - 0,90, SD = 0,42), u oddálené velikosti cílového obrázku (M = 0,04, SD = 0,46). 

Výsledky předkládaného výzkumu ukazují méně přesné hodnocení velikosti cílového 

obrázku než je tomu ve výzkumu Intraub a Bodamer (1993). Cílový obrázek v původní 

velikosti byl hodnocen správně v 47,4 %, u 29,2 % hodnocení se projevilo zúžení hranic a u 

23,4 % hodnocení se projevilo rozšíření hranic. Cílový obrázek v přiblížené velikosti byl 

hodnocen správně ve 27,6 %, u 72,3 % hodnocení se projevilo rozšíření hranic. A cílový 

obrázek v oddálené velikosti byl hodnocen správně ve 23,2 %, u 76,8 % hodnocení se 

projevilo zúžení hranic. 

Při srovnání hodnocení velikosti vidíme podobný trend jako ve výzkumu Intraub a 

Bodamer (1993), ale větší směrodatné odchylky. Pro hodnocení cílového obrázku v původní 

velikosti vidíme tyto hodnoty: délka sekvence 9, typ sekvence interiér (M = - 0,24, 

SD = 1,19), délka sekvence 9, typ sekvence exteriér (M = 0,02, SD = 1,14), délka 

sekvence 13, typ sekvence interiér (M = - 0,17, SD = 1,12), délka sekvence 13, typ sekvence 

exteriér (M = 0,12, SD = 1,2). U hodnocení cílového obrázku v přiblížené velikosti jsou to 

tyto hodnoty: délka sekvence 9, typ sekvence interiér (M = - 0,77, SD = 1,19), délka 

sekvence 9, typ sekvence exteriér (M = - 0,47, SD = 1,22), délka sekvence 13, typ sekvence 
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interiér (M = - 0,6, SD = 1,1), délka sekvence 13, typ sekvence exteriér (M = - 0,22, 

SD = 1,13). U hodnocení cílového obrázku v oddálené velikosti jsou to tyto hodnoty: délka 

sekvence 9, typ sekvence interiér (M = 0,08, SD = 1,24), délka sekvence 9, typ sekvence 

exteriér (M = 0,63, SD = 1,15), délka sekvence 13, typ sekvence interiér (M = 0,17, 

SD = 1,17), délka sekvence 13, typ sekvence exteriér (M = 0,5, SD = 1,23). 

Další aspekty předkládaného výzkumu se s předchozími studiemi nedají adekvátně 

srovnat, protože toto je první rozsáhlejší výzkum využívající sekvencí fotografií tvořících 

panorama. Předchozí studie také nezkoumaly to, zda je scéna typu interiér či exteriér a zda 

má vliv na rozšíření hranic. 

9.2. Úskalí a limity předkládaného výzkumu 

Každý výzkumný projekt má svá úskalí a limity a tento není výjimkou. Vzhledem 

k omezením při sběru dat dosáhl celkový počet probandů pouze třicet jedna. To sice 

dostačuje pro možnosti užití náročnějších metod statistické indukce, jako je zde využitý 

smíšený regresní model, ale možnosti zobecnění výsledků na základní soubor jsou velmi 

limitované. Nejde jen o prostý rozsah výběrového souboru, ale i o fakt, že nebylo možné 

sestavit skutečně reprezentativní vzorek probandů. I s omezením výběrového souboru na lidi 

ve věku mladší dospělosti (18 až 35 let) se středoškolským či vysokoškolským vzděláním 

nebyly do kritérií výběru zahrnuty mnohé faktory. Genderové rozložení výběrového souboru 

neodpovídá rozložení v základním souboru. Nebyly vytvořeny požadavky na zastoupení 

jednotlivých věkových skupin odpovídajících základnímu souboru. Stejně jako u ostatních 

charakteristik, které nebyly sledovány, není v první řadě předpoklad, že by se výkon 

v experimentální úloze měl u jednotlivých skupin lišit, ale především o to, že rozložení 

těchto charakteristik výběrového souboru nerespektuje jejich rozložení v souboru 

základním. 

Dále nebylo zkoumáno odpovídající zastoupení probandů s dokončeným 

středoškolským, bakalářským, magisterským a doktorandským studiem. Dále nebyl brán 

zřetel na socioekonomický status, místo bydliště. Fyzická a psychická způsobilost 

k výzkumu byla ponechána na sebeposouzení probandem. Přestože nikdo z účastníků 

předkládaného výzkumu neměl vadu zraku překážející účasti na výzkumu a všichni probandi 

s předepsanými dioptrickými brýlemi je užívali během výzkumu, mohlo dojít ke zkreslení 

vnímání v rozsahu, který administrátor nemohl postřehnout. Také nebylo zkoumáno 
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zastoupení probandů ve výběrovém vzorku podle místa bydliště odpovídajícím rozložení 

této proměnné v základním souboru. 

Dalším omezením spojeným s výběrem výzkumného souboru je fakt, že sběr dat 

probíhal v době nejpřísnějších ochranných opatření nařízených vládou ČR v souvislosti 

s šířením onemocnění COVID-19. Nebylo tedy možné, aby sběr proběhl v kontrolovaném 

prostředí laboratoře, ani nebyl administrován jedním výzkumníkem. Místo toho sběr 

probíhal podle možností jednotlivých administrátorů se snahou o co nejpečlivější dodržení 

nároků na správné provedení výzkumu. Tato krizová situace také ovlivnila sběr dat ve 

smyslu rozsahu výběrového souboru, neboť bylo zrušeno mnoho domluvených participantů 

vzhledem k nemožnosti zajistit jejich otestování. Dále tyto okolnosti znemožnily jiný než 

trsový výběr probandů, neboť administrátoři mohli testovat pouze lidi ve svém 

bezprostředním okolí, ke kterým měli vzhledem k bezpečnostním opatřením umožněný 

přístup. 

Vzhledem k většímu počtu administrátorů tohoto výzkumu a nestandardní situaci sběru 

dat mohlo dojít k nepřesnostem ve způsobu administrace či ne zcela vhodným podmínkám, 

ve kterých sběr dat probíhal. I přes pečlivé zaškolení všech administrátorů je toto fakt, který 

nebylo možné v průběhu výzkumu ani zpětně kontrolovat s dostatečnou jistotou. 

V samotném výzkumu hrály velkou roli jednotlivé stimuly. I přes jejich pečlivý výběr se 

mohlo stát, že do výběru proklouzly nevhodně zvolené sekvence či že jednotlivé obrázky 

neodpovídaly vysokým požadavkům na svou kvalitu. Pokud by to rozsah práce umožňoval, 

bylo by vhodnější všechny sekvence vlastnoručně vytvořit (například vyfotit digitálním 

fotoaparátem s HD rozlišením při standardizovaném úhlu, míře osvětlení, aktuálnímu 

počasí, roční době) aby bylo možné kontrolovat všechny požadavky na kvalitu stimulů a 

omezila se možnost intervence nežádoucích proměnných. Dále by bylo možné jednotlivé 

sekvence vybírat do finálního souboru stimulů podle posouzení naivních posuzovatelů, to 

bohužel nebylo možné vzhledem k omezeným možnostem při tvorbě tohoto výzkumu. 

Dále je otázkou vhodnost zvolených statistický metod analýzy dat. Oproti běžněji 

užívané metodě analýzy rozptylu ANOVA (v tomto případě by se jednalo o smíšenou 

ANOVA pro opakovaná měření) byl zvolen méně užívaný smíšený regresní model. Byl 

zvolen mimo jiné kvůli využití tří a pětibodové škály při získávání hodnocení cílových 

obrázků. Dále byl vybrán kvůli nerovnoměrnému zastoupení probandů v jednotlivých 

protokolech (v jednom z protokolů bylo o jednoho probanda více, tedy šest, což při srovnání 
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s pěti probandy v ostatních pěti protokolech činí nezanedbatelný procentuální nárůst 

zastoupení o 20 %). Dalším důvodem byl předpoklad nesplnění podmínek pro užití testu 

ANOVA. I přes pečlivé zvážení výběru statistické metody analýzy dat je možné, že došlo 

k přehlédnutí nějaké skutečnosti a jiná metoda analýzy by byla pro tento výzkum vhodnější. 

9.3. Aplikace výsledků a další možnosti výzkumu rozšíření hranic 

Výzkum předkládaný v této práci se řadí k základnímu výzkumu, jeho snahou není 

umožnit praktickou aplikaci výsledků analýzy, ale rozšířit znalosti o jevu rozšíření hranic o 

další detaily. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o první rozsáhlejší studii rozšíření hranic na české 

populaci, přináší data z dalšího kulturního prostředí. Použité stimuly jsou neverbální není 

tedy v této konkrétní studii očekáván vliv kultury. 

Dále výzkum testoval vliv několika faktorů na míru rozšíření hranic. Předkládaný 

výzkum je první ve své oblasti, který zkoumá vliv délky sekvence (devět a třináct obrázků), 

typu sekvence (interiér a exteriér) a typu cílového obrázku (původní, přiblížená a oddálená 

velikost) za použití sekvencí znázorňujících panoramatické scény. Tímto designem svou 

troškou přispívá k obohacení znalostí z pole výzkumu rozšíření hranic. 

Další možnosti výzkumu rozšíření hranic jsou svým rozsahem nepřeberné, stále o něm 

víme poměrně málo. Je mnoho aspektů a souvislostí s tímto jevem, které by bylo dobré blíže 

prozkoumat. V tuto chvíli není dobře prozkoumán vliv kultury na tento jev, chybí dobře 

propracovaná mezikulturní srovnávací studie. V dostupných výzkumech jsem nenašla 

takový, který by se svým výběrovým vzorkem snažil o skutečně reprezentativní zastoupení 

jednotlivých skupin ze základního souboru, je tedy poněkud nejasné, jestli jsou výsledky 

studií dobře zobecnitelné na celou populaci. Zajímavé by bylo i provést longitudinální studii 

na určité výběrové populaci, to by umožnilo sledovat vývoj jevu v čase a mohlo by to lépe 

ukázat spojitost s jejím možným neuronálním či kognitivním podkladem. Dále by bylo 

vhodné lépe prozkoumat efekt rozšíření hranic v nevizuálních podnětech. Přestože se 

objevily studie zkoumající rozšíření hranic v hmatu (Intraub, 2004; Intraub et al., 2015) a 

sluchu (Hutchison et al., 2012), je jich ve srovnání s vizuálními podněty žalostně málo. 

Tento stav je pochopitelný jednak vzhledem k větší náročnosti na přípravu a provedení 

výzkumu s auditivními či haptickými podněty a také s přihlédnutím k tomu, že se objevily 

mnohem později. Přesto by bylo dobré tuto oblast výzkumu rozšíření hranic neopouštět a 

vnímat ji jako rovnocennou s výzkumy využívajícími vizuální podněty. 
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Závěr 

Tato práce si klade za cíl představit v českém prostředí poměrně málo známý jev 

z oblasti kognitivní psychologie, a to rozšíření hranic (boundary extension). Tento jev 

nastává, když si při vnímání scény myslíme, že jsme viděli části scény, které by se mohly 

nacházet za jejím okrajem, ale ve skutečnosti jsme je neviděli. Tento efekt se ale neomezuje 

pouze na zrak (například Intraub & Richardson, 1989), byl experimentálně ověřen i u hmatu 

(Intraub, 2004) a sluchu (Hutchison et al., 2012). 

Za přibližně třicet let výzkumu v této oblasti vznikla celá řada studií zkoumající 

jednotlivé aspekty rozšíření hranic a hledající možná vysvětlení vzniku tohoto jevu. 

Podrobně jsou představeny napříč literárně přehledovou částí práce. 

Jako první tento jev popsali Helene Intraub a Michael Richardson (1989) ve dvou na 

sebe navazujících experimentech. V prvním experimentu měřili rozšíření hranic pomocí 

analýzy obrázků nakreslených probandy z paměti, v něm se objevilo rozšíření hranic u 

95 % kreseb. V druhém experimentu rozšířili podnětový materiál na přiblížené a oddálené 

verze původního obrázku a post-test se skládal z kresby a/nebo hodnocení velikosti na 

pětibodové škále. Rozšíření hranic se objevilo u 96 % přiblížených a 87 % oddálených 

kreseb a objevilo se také u hodnocení pomocí posuzovací škály u přiblížených i oddálených 

obrázků. 

V tuto chvíli není jasné, jak k tomuto jevu dochází, respektive proč k němu dochází. Dá 

se předpokládat, že vzniká jako chyba při snaze naší mysli udržet kontinuitu vnímání a 

jednotlivá scéna je tedy zapamatována nepřesně. Patrně nejzajímavějším vysvětlením 

vzniku rozšíření hranic je model více zdrojů (multisource model). Tento model byl 

představený v článku Intraub a Dickinson (2008) a dále byl rozpracovaný v Intraub (2010). 

Princip modelu více zdrojů se dá shrnout tak, že obrazová percepce je aktem prostorové 

kognice, která je vystavená na egocentrickém prostorovém rámci (i když i ostatní 

prostorové rámce přicházejí v úvahu), který je dále vyplněn vizuální a amodální percepcí a 

kontextem globálního uspořádání obrazu a asociacemi spojenými s objekty. Klíčovým 

bodem modelu více zdrojů je myšlenka, že nehledě na modalitu, kterou zkoumáme 

zástupný obraz (Intraub používá pojem zástupný obraz, proxy view, místo pojmu scéna), 

bude jeho reprezentace tvořená více zdroji a bude zachycovat kontinuitu prostoru ve světě.  

Rozšíření hranic se objevuje napříč různorodými skupinami probandů, podmínkami 

testování, vlastnostmi podnětového materiálu a způsobů měření velikosti efektu. Objevuje 
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se nehledě na zaměření pozornosti (Beighley & Intraub, 2016; Intraub & Berkowits, 1996), 

věk probanda (Chapman et al., 2005; Quinn & Intraub, 2007), očekávání a použité strategie 

(Intraub & Bodamer, 1993), plánovanou fixaci pohledu (Intraub et al., 2006), směr pohledu 

a pohybu očí (Dickinson & Intraub, 2008), monokulární a binokulární pohled (Bertamini et 

al., 2005), předchozí vystavení prostorovému upořádání (Lukavský, 2014; Munger et al., 

2005) a má své neurobiologické koreláty (Park et al., 2007). Dále se projevuje nehledě na 

tvar zorného pole (Daniels & Intraub, 2006), velikost zorného pole (Intraub et al., 2006), 

délku prezentace podnětu (Beighley et al., 2019; Intraub et al., 1996), retenční interval 

(Dickinson & Intraub, 2008; Safer et al., 1998) a zorný úhel (Bertamini et al., 2005; Intraub 

et al., 1992). 

V rámci výzkumu rozšíření hranic se objevilo mnoho metod měření odpovědí: škály pro 

hodnocení (Intraub et al., 1998), kresba (Courtney & Hubbard, 2008; Seamon et al., 2002), 

úprava hranic (Daniels & Intraub, 2006), úprava zvětšení a zmenšení (Chapman et al., 2005), 

nucená volba (Mathews & Mackintosh, 2004; Safer et al., 1998), rekonstrukce scény 

(Gottesman & Intraub, 2002), chůze (Courtney & Hubbard, 2008), preferenční pohled 

(Quinn & Intraub, 2007). Vzniklo i mnoho způsobů prezentace podnětů: obrázky kreslené 

liniemi (Intraub et al., 1998; Legault & Standing, 1992), fotografie (Candel et al., 2003; 

Mamus & Boduroglu, 2018), iluze pohybu (DeLucia & Maldia, 2006; Munger et al., 2005), 

řazení do bloků (Chapman et al., 2005; Munger et al., 2005), zaměření pozornosti (Courtney 

& Hubbard, 2004), dvoudimenzionální a třídimenzionální scény (Courtney & Hubbard, 

2008; Intraub et al., 1998), omezení zorného pole (Bertamini et al., 2005; Courtney & 

Hubbard, 2008), sluchové stimuly (Hutchison et al., 2012) a hmatové stimuly (Intraub, 

2004). 

Výzkum provedený v rámci této diplomové práce a představený ve výzkumné části této 

práce přináší nové faktory do výzkumu v oblasti rozšíření hranic. Je prvním rozsáhlejším 

ověřením efektu rozšíření hranic na české populaci. Pracuje se sekvencemi fotografií 

tvořících panoramatické scény, zkoumá vliv délky sekvence (devět a třináct obrázků), typu 

sekvence (interiér a exteriér) a velikosti cílového obrázku (původní, přiblížená a oddálená). 
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Příloha 1. 

  

  

  

  

 

Sekvence číslo 2 je interiérový typ sekvence. Toto je varianta délky o třinácti obrázcích. 
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Příloha 2. 

  

  

  

  

 

Sekvence číslo 1003 je exteriérový typ sekvence. Toto je varianta délky o třinácti obrázcích. 

  



III 

 

Příloha 3. 

sekvence délka cílový 

obrázek 

typ 

34 9 p interiér 

37 13 n interiér 

38 9 o interiér 

1035 13 o exteriér 

1036 9 n exteriér 

1037 13 p exteriér 
 

Protokol zácviku (pořadí zobrazení jednotlivých sekvencí bylo znáhodněno). 

 

sekvence délka cílový 

obrázek 

typ  sekvence délka cílový 

obrázek 

typ 

1 9 p interiér  1002 9 p exteriér 

2 9 n interiér  1003 9 n exteriér 

3 9 o interiér  1004 9 o exteriér 

4 13 p interiér  1005 13 p exteriér 

5 13 n interiér  1008 13 n exteriér 

7 13 o interiér  1038 13 o exteriér 

9 9 p interiér  1010 9 p exteriér 

12 9 n interiér  1039 9 n exteriér 

13 9 o interiér  1014 9 o exteriér 

14 13 p interiér  1015 13 p exteriér 

15 13 n interiér  1018 13 n exteriér 

16 13 o interiér  1040 13 o exteriér 

17 9 p interiér  1020 9 p exteriér 

19 9 n interiér  1021 9 n exteriér 

22 9 o interiér  1023 9 o exteriér 

23 13 p interiér  1025 13 p exteriér 

25 13 n interiér  1027 13 n exteriér 

26 13 o interiér  1028 13 o exteriér 

28 9 p interiér  1029 9 p exteriér 

29 9 n interiér  1030 9 n exteriér 

30 9 o interiér  1031 9 o exteriér 

31 13 p interiér  1032 13 p exteriér 

32 13 n interiér  1033 13 n exteriér 

33 13 o interiér  1034 13 o exteriér 
 

Protokol číslo 1 (pořadí zobrazení jednotlivých sekvencí bylo znáhodněno) 
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Příloha 4. 

Informovaný souhlas s účastní na experimentu 

Vítáme Vás na našem experimentu. Experiment trvá zhruba 20 minut. Probíhá tak, že jsou 

Vám v programu na počítači prezentovány fotografie a Vy jste žádáni, abyste je hodnotili 

na prezentované škále. Máte právo svou účast na experimentu kdykoli v průběhu ukončit. 

Výsledná data budou anonymizována a použita výhradně pro účely diplomové práce. Vaše 

osobní data budou chráněna, nebudou dále šířena ani nikde uveřejněna. 

Pokud budete mít jakékoli dotazy k průběhu experimentu, kontaktujte prosím Martinu 

Denemarkovou na emailové adrese denemarkovamartina1990@gmail.com 

Svým podpisem dávám souhlas k mé účasti na experimentu a k využití dat z něho 

získaných výše popsaným způsobem. 

Jméno: 

Podpis: 

V   dne 
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Příloha 5. 

Dotazník o účastníkovi experimentu 

Pro účely deskriptivní statistiky prosím vyplňte následující dotazník. 

Jméno: 

Věk: 

Pohlaví: 

Mám zrakovou vadu:  NE  ANO 

    Jakou vadu: 

Ovlivňuju mé vnímání na počítači promítaných obrázků: 

ANO NE 

Pokud používám brýle při práci na počítači, mám je u sebe: 

ANO    NE 

Umožňuje mi můj aktuální psychický a fyzický stav podstoupit tento experiment: 

ANO  NE 

 

 

(dále vyplní administrátor) 

Administrováno dne: 

ID administrátora: 

ID účastníka: 

 


