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Cílem předložené práce je prozkoumat, zda znalost vizuálního kontextu má vliv na přesnost 
našich vizuálních vzpomínek. Konkrétně, zda budou lidé podléhat jevu boundary extension 
(BE, rozšíření hranic), kdy člověk má tendenci si myslet, že viděl i obsah fotografie „za 
okrajem“, i když mu ukážeme větší část okolí (širší panorama). Autorka v práci představuje 
koncept BE a provedla výzkum, ve kterém výzkumnou otázku testovala.  
 
Po formální stránce má práce 71 stran plus 4 strany literatury a 11 stran příloh. Literatura 
obsahuje přes 50 převážně zahraničních titulů. V příloze autorka prezentuje ukázky 
protokolů a podnětů, formuláře informovaného souhlasu a otázky pokládané účastníkům, 
spolu se seznamy obrázků, tabulek a překladů. Práce obsahuje velké množství převzatých 
obrázků. Text je zpracován pečlivě s drobnými překlepy (s.49 „mu.byl“, mezery u F-testů). 
Citace jsou zpracovány dobře jen s malými nepřesnostmi (např. Bertamini et al. není nikde 
citován s celým výčtem autorů).  
 
Text je rozčleněn na devět kapitol, čtyři teoretické a pět popisujících provedený výzkum.  
V teoretické části (kapitoly 1 až 4) autorka představuje jev boundary extension. Postupně se 
zabývá historií jeho výzkumu, teoretickými vysvětleními, faktory ovlivňujícími sílu tohoto 
efektu a metodologickými přístupy k jeho zkoumání. Práce je psána srozumitelným jazykem 
s důrazem na popis jednotlivých experimentů. Práce obsahuje řadu obrázků z původních 
studií. To sice zvyšuje názornost výkladu pro čtenáře, ale někde to už může působit rušivě 
(např. řada obrázků na s.41 už je v práci obsažena na jiných místech, pro ilustraci počítačově 
generovaných scén by stačilo i méně obrázků – 8 fotografií na Obr. 8 a 9). Text je 
strukturován logicky a odráží současné experimentální poznatky o BE ve smyslu dosavadních 
přehledových studií (Hubbard et al., 2010) i následných výzkumů. 
 
Výzkumná část (kapitoly 5 až 9) popisuje provedený výzkum. Autorka prezentovala 
sekvence obrázků, které dohromady tvořily panorama. Sekvence se lišily délkou (9 nebo 13 
obrázků, odpovídá postupnému otočení o 120° resp. 180°) a obsahem (interiéry/exteriéry). 
Na závěr sekvence byl zobrazen jeden z obrázků sekvence v jedné ze tří variant 
(přiblížený/stejný/oddálený) a pozorovatel měl posoudit o jakou variantu se jedná. Celkem 
bylo prezentováno 6+48 sekvencí 31 účastníkům. S ohledem na epidemiologickou situaci 
letošního jara si experiment účastníci administrovali sami v domácích podmínkách. 
Odpovědi (hodnocení, RT, míra jistoty) byly analyzovány pomocí smíšeného regresního 
modelu. K prezentaci výsledků mám menší výhrady: popisná část 8.1 by mohla být kratší 
příp. převážně grafická, grafy s dvěma poli (tj. 4 a 8) mají grafické artefakty jako rámečky a 
posuny. Graf 4 by měl mít na ose y poznámku, že se jedná o absolutní hodnoty.  



Interpretace výsledků by měla být pečlivější. Odpověď na hypotézu 1 není podpořena 
statistickým testem a není jasný závěr. U hypotézy 3 v prvním odstavci se mluví o 
statistickém rozdílu ale p = 0.384. 
 
Otázky na autorku: 

• Jaké výhody a nevýhody má vytvoření vlastních podnětů? (viz např. 
https://osf.io/vy3sz/) 

• Co by v kontextu Hypotézy 2 a pasáže 8.2.1.2 znamenal signifikantní výsledek (1) 
fixního efektu délky sekvence, (2) efektu typu obrázku (close-up/wide), (3) jejich 
interakce? 

 
Předloženou práci hodnotím VELMI DOBŘE a DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ. 
 
V Praze 26.8.2020 
 
 Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. 
 

https://osf.io/vy3sz/

