
VNÍMANIE

percepcia



Čierno-modré
zlato-biele?



Reakcia 
experimentálneho 
ústavu SAV ☺



Otázky na 
zamyslenie

◦ Už Vám povedali niekedy: „Nevidíš? Veď to máš pod 

nosom!“

◦ Počúvali ste obľúbenú pesničku znovu a znovu, aby 

ste rozlíšili slová?

◦ Ide o percepciu = vnímanie

◦ Niekedy nevnímame existujúce javy a inokedy 

vnímame veci, ktoré neexistujú, alebo vnímame 

javy, ktoré nemôžu existovať ☺





◦ Štvorec je len optickou ilúziou

◦ https://www.optics4kids.org/optical-illusions

https://www.optics4kids.org/optical-illusions




Zodpovedajte na 
otázky

◦ Ako sa mení sivá?

◦ Koľko nôh má slon?







Optické ilúzie

Existencia optických ilúzií ukazuje, že to, čo žijeme v našich 
zmyslových orgánoch, nie je nutne tým, čo vnímame – v 
mysli.

Naše vedomie zrejme zbiera dostupné zmyslové informácie 
a vie ich spracovať tak, že vytvára mentálne reprezentácie 
predmetov, vlastností a priestorových vzťahov nášho 
prostredia (Sternberg, 1999, s. 135)

Zmyslové vnímanie – pociťovanie

Kognitívne vnímanie – spracovanie informácie – prebieha 
tu utriedenie, zaradenie informácií do správnej kategórie, 
aktivizuje sa pozornosť, pamäť, myslenie, 
rozhodovanie...začína proces abstrakcie a zovšeobecňovania



Od vnímania k 
reprezentácii –

základné 
pojmy

◦ Je pád stromu v lese zdrojom zvuku, ak nie je v 

blízkosti nik, kto by ho počul?

◦ Analýza: strom = distálny objekt (vzdialený)

◦ Odrazené svetlo, zvukové vlny =  informačné 

médium

◦ Teda predpoklady pre vnímanie objektu z 

vonkajšieho svetla začínajú skôr ako senzorická 

informácia dopadne na naše zmyslové receptory

◦ Akonáhle je informácia v kontakte s príslušnými 

zmyslovými receptormi príde k proximálnej 

stimulácii (blízkej)



Kontinuum percepcie
Vzdialený predmet Informačné médium Proximálna stimulácia Objekt vnímania

Zrak – svetlo/tieň

(postava v parku)

Svetlo odrazené od postavy v parku Absorbcia fotónov v tyčinkách a čapíkoch Postava v parku

Sluch – zvuk (padajúci 

strom)

Zvukové vlny tvorená pádom stromu Vedenie zvukových vĺn k bazálnej 

membráne, receptoru vnútri slimáka

Padajúci strom

Čuch – pachy (topiaca sa 

slanina)

Molekuly pečúcej sa slaniny Absorbcia týchto molekúl bunkami 

čuchového epitelu

Slanina

Chuť (zmrzlina) Molekuly prísad zmrzliny rozpustené vo 

vode a uvoľnené do vzduchu

Kontakt molekúl s chuťovými pohárikmi, 

kombinovaný s čuchovými podnetmi

Zmrzlina

Dotyk (klávesnica počítača) Mechanický tlak a vibrácie v bode kontaktu 

kože a PC

Stimulácie buniek rôznych receptorov

vnútri vnútorné vrstvy kože (dermis)

Počítačové klávesy



Inherentná 
premenlivosť 
proximálnych 
podnetov

◦ Nie je možné zaznamenať totožné podnety 

s množinou podnetov, ktoré boli 

zaznamenané pred chvíľkou.

◦ Na trvalý podnet sa bunky receptorov 

adaptujú – vysielajú vzruchy až pri zmene 

daného podnetu (senzorická adaptácia)



Percepčná stálosť
◦ Konštantnosť vnímania – označuje skutočnosť, že naše vnímanie objektov je 

identické, bez ohľadu na to, či sa proximálny vnem vzdialeného predmet mení

◦ Stálosť veľkosti tvarov – veľkosť projekcie závidí od vzdialenosti oka od 

podnetu – využitie pri ilúziách

Ponzova

ilúzia

- Objekty 

vnímame 

na základe 

pozadia



Muellerova-Lyerova ilúzia



Zöllnerová ilúzia

Poggendorffová ilúzia



Titchenerová ilúzia



Fraserová špirála



Herringova ilúzia



Vnímanie priestorovej hĺbky
◦ Pri pohybe, dívaní sa do diaľky vnímame priestorovú hĺbku

◦ Akým spôsobom zvládame orientáciu v 3D priestore?

◦ Penroseov trojuholník



Podnety informujúce o 

priestorovej hĺbke sú 

konzistentné, ale len ak ich 

vnímame samostatne. Ak 

ich vnímame ako celok, 

stávajú sa 

inkonzistentné(Hochberg, 

1978).



Vnímanie
vzdialenosti/

hĺbky

Spôsobené: Perspektívou, 

Tieňovaním,

Prekrývaním

Relatívna veľkosť

Výška umiestnenia

pohybová paralaxa

- Vyvíja sa postupne na základe 
skúseností – u detí je dosť 
nepresné!





MONOKULÁRNY 
HĹBKOVÝ 
PODNET

Pohybová paralaxa – vyžaduje pohyb!



Binokulárne hĺbkové podnety

Binokulárne vodítka –

binokulárna konvergencia a 

dispartita

- BINOKULÁRNA PARALAXA - obrazy 

predmetov sa nepremietajú na úplne 

korešpondujúce miesta v sietniciach





Gestalt – výklad 
percepcie
◦ Zákon pregnancie – zrakovo vnímame 

akékoľvek usporiadanie objektov spôsobom, 

ktorý čo najjednoduchšie organizuje vzájomne 

odlišne prvky od stabilných



Zákony 
vnímania 
(Gestalt)





Gestal princípy 
zrakovej 
percepcie

Gestalt

princíp

Princíp Ilustrácia 

princípu

Figúra-pozadie Niektoré predmety v zrakovom poli vystupujú,

iné ustupujú

Váza/dve tváre

Blízkosť 

(proximita)

Pri skupine predmetov máme tendenciu 

predmety, ktoré sú bližšie vidieť ako skupinu

Vidíme riadky

Podobnosť 

(similarita)

Máme skon zoskupovať predmety na základe 

ich podobnosti

Čierne a biele

Kontinuita 

(dobrá krivka)

Máme tendenciu vnímať formy s hladkými a 

súvislými tvarmi skôr ako prerušované tvary

Uzatváranie 

(closure)

Percepčne doplňujeme, kompletizujeme 

predmety, ktoré v skutočnosti nie sú celé

Trojuhoľník/

kruh

Symetria Máme sklon vnímať objekty akoby tvorili 

obrazy zrkadlovo súmerne okolo svojho stredu

{[ ] }< ( ) >



Teórie 
percepcie

◦ Zospodu hore (vzostupné) založené na dátach. 

Najprv zvažujú. ako je vnímaná fyzikálna povaha 

podnetov, potom sa prepracovávajú k vyšším 

úrovniam kognitívneho procesu.

◦ Zhora dole (zostupné) t. nezaoberajú sa senzorickou 

povahou, , sústreďujú sa na kognitívne procesy 

vysokej úrovni a až potom sa prepracovávajú k 

senzorickej úrovni



Zospodu hore – priama percepcia
◦ Ako vieme, že ide o A a nie o H?

◦ Hoffdingova funkcia (Koehler, 1940)

◦ Teória priamej percepcie (Gibson) – k sprostredkovaniu medzi 

senzorickými skúsenosťami a vnemami nepotrebujeme vyššie kognitívne 

funkcie 

◦ Priama percepcia prostredia je založená na analýze stabilných vzťahov 

medzi znakmi predmetov a ich vzájomným usporiadaním v reálnom svete 

– bez pomoci zložitého myslenia

◦ Ekologický model – niektoré charakteristiky vnímania (priestorovej hĺbky a 

tvarov) sú vrodené (Gibsonová – výskumy s vnímaním u dojčiat) –

◦ http://www.youtube.com/watch?v=DrzmvI6iMrE

http://www.youtube.com/watch?v=DrzmvI6iMrE


Ďalšie teórie odspodu - hore

◦ Teória šablón (šablóny =vysoko podrobné modely javov, obrazov), vo svojom vedomí ukladáme obrovský 

počet šablón. Jav poznáme tak, že ho porovnávame s množinou šablón a nakoniec volíme správnu šablónu a 

spoznávame jav. Každý deň sa stretávame s korelovaním šablón (Selgridge Neisser, 1960)

◦ Teória prototypov – prototyp – najlepší možný odhad príkladu, integrujúci potrebné znaky či usporiadanie 

tvaru

◦ Teória korelácie znakov – nekorelujeme tvarové usporiadanie ako celok, ale snažíme sa korelovať znaky 

tohto usporiadania so znakmi v pamäti (pandemonium) – znaky podnetu prijímajú a analyzujú metaforický 

démoni so špecifickými povinnosťami (Selfridge, 1959). Globálne znaky – dávajú tvar, lokálne znaky sú dané 

podrobnosťami daného usporiadania javu.





Efekty referencií

Efekt globálnej preferencie
Efekt lokálnej preferencie



◦ Štrukturálne deskriptívna teória – I. Biederman (1987)

◦ Vytvárame si stabilné trojrozmerné mentálne reprezentácie 

predmetov používaním niekoľko jednoduchých 

geometrických tvarov. Podľa neho je množina geónov a ich 

analógov zakrivených podľa osi. Vieme tak rýchlo rozlíšiť 

okraje predmetov a následne rozložiť predmet do geónov, 

ktoré sa dajú opäť zoskupiť. Teória lepšie vysvetľuje 

poznanie všeobecných ako konkrétnych javov/pojmov..



Teórie zhora –dole 
vnímanie ako konštrukcia

◦ Počas konštruktívneho vnímania (Helmholtz, neskôr Bruner, Gregory, Rock) vnímajúci jedinec 

tvorí (konštruuje) kognitívne porozumenie podnetu. Pri vnímaní hrá dôležitú úlohu myslenie 

vyššej triedy – inteligentná percepcia

◦ Počas percepcie vytvárame a overujeme rozmanité hypotézy týkajúce sa vnemov založené na 

našom pociťovaní, poznatkoch (v pamäti) a usudzovaní (kognitívne procesy vyššej úrovne).

◦ Počas percepcie očakávame, že uvidíme to čo očakávame, kontext, prípadne to, čo je možné 

usudzovať zo senzorických dát.

◦ Vplyv kontextu na vnímanie predmetu

◦ Efekt nadradenosti predmetov



Efekt konfiguračnej nadradenosti

◦ Výskum Pomerantz, 1981

Probanti rýchlejšie určili, ktorý zo zložitejších 

obrázkov sa líši od ostatných ako to, ktorá z čiar sa 

líši od ostatných.



Zlúčenie oboch prístupov
◦ Výpočtová teória percepcie – (Marr, 1982) surové zmyslová 

dáta sú organizované na základe troch druhov znakov –

okrajov, kontúr, oblastí podobnosti. Najskôr mozog zo 

zmyslovej informácie vytvára primárny dvojrozmerný náčrt, 

následne sa vytvorí dva a pol rozmerný náčrt  (informácie o 

priestorovej hĺbke a orientácii), trojrozmerný model sa 

vytvára nakoniec a reprezentuje aj priestorový vzťah 

pozorovateľa k predmetu. 



◦ Marr



◦ Teória tvorby časopriestorovej hranice (Kellman, Shipley, 1991) – popisujú ako 

vnímame predmety a hranice medzi nimi, založené na priestorovej informácii a 

časových  premenách prostredia

◦ Priestorovú (statickú) informáciu používame, ak sa pozeráme na statické objekty

◦ Časovú (kinetickú) informáciu používame, ak sa pozeráme na pohybujúce 

predmety, alebo ak sa my pohybujeme v priestore



Poruchy 
percepcie

◦ Agnózia – porucha percepcie senzorických 

informácií, vzniká poškodením mozgu. Pacienti 

nemajú poškodené videnie, ale nerozpoznávajú 

predmety, ktoré vidia

◦ Zraková agnózia pre predmety – vidia všetky časti 

zrakového poľa, ale objekty, ktoré sú v ňom im nič 

nehovoria

◦ Simultánna agnózia – nie sú schopní venovať v 

jednom okamihu pozornosť viac ako jednému 

predmetu

◦ Priestorová agnózia – ťažké problémy  s 

porozumením vzťahov medzi telom a priestorovým 

usporiadaním

◦ Prozopagnózia – ťažko rozpoznávajú ľudské tváre 

(vrátene svojej vlastnej)



Zhrnutie: 
Grausov 

manuál na 
mozog:

◦ Optické ilúzie: http://tv.sme.sk/v/25013/pozrite-si-

naco-su-dobre-opticke-iluzie.html

◦ http://tv.sme.sk/v/24904/vyskusajte-si-ako-vas-

klamu-vase-oci.html

http://tv.sme.sk/v/25013/pozrite-si-naco-su-dobre-opticke-iluzie.html
http://tv.sme.sk/v/24904/vyskusajte-si-ako-vas-klamu-vase-oci.html

