
Psychologické metodyPsychologické metody

• Introspekce
• Experiment
• Pozorování
• Rozhovor
• Dotazník
• Analýza produktů
• Longitudinální výzkum
• Kazuistika



ExperimentExperiment

• Vzorek participantů

• Manipulace nezávisle proměnnou
– Tvorba experimentální skupiny

– Tvorba kontrolní skupiny

–Náhodné přířazení

• Měření závisle proměnné

• Kontrola intervenujících proměnných



Závisle proměnnáZávisle proměnná

• Reakční čas

• Analýza přesnosti a efektivity



IntrospekceIntrospekce

• Verbální protokoly
– Participanti popisují své vědomé stavy během 

řešení úlohy

• Deníkové záznamy
– Lidé si zapisují dlouhodobě určité aktivity



KazuistikyKazuistiky

• Studium jednotlivce
– Zkoumání archivních záznamů, přímé 

pozorování, zúčastněné pozorování apod. 
• Kreativita nadějných jedinců

• Deficity u zanedbávaných dětí

• Lidé s úrazem



Přístupy v kognitivní psychologiiPřístupy v kognitivní psychologii

• Experimentální kognitivní psychologie

• Kognitivní věda

• Kognitivní neuropsychologie

• Kognitivní neurovědy



Kognitivní vědaKognitivní věda

• Výpočetní modelování umožňuje napodobit 
některé aspekty kognice. Může sloužit k 
predikci chování apod.



Kognitivní neuropsychologieKognitivní neuropsychologie

Zkoumá kognitivní funkce u lidí, kteří trpí 
poškozením mozku

• Poškození regionu X znamená ztrátu 
schopnosti Y

• Lidé, kteří ztratili schopnost Y, mají problémy 
také se schopnosti Z

Studiem lidí s poškozením mozku se můžeme 
dozvědět o fungování zdravého



Kognitivní neurovědaKognitivní neurověda

Používá zobrazovací metody pro studium anatomie mozku. 
Zkoumá kognitivní funkce na živých subjektech.

S vývojem technologie se stávají tyto výzkumy stále 
přínosnější.

Použité metody:
• Single Unit Recording
• Event Related Potentials (ERPs)
• Spectral analysis (EEG)
• Positron Emission Tomography (PET)
• (Functional) Magnetic Resonance Imaging (fMRI, MRI)
• Magneto-encephalography (MEG)
• Transcranial magnetic stimulation (TMS)



Kognitivní neurovědaKognitivní neurověda

EEG
(electroencephalography)

fMRI
(functional magnetic 
resonance imaging)

PET
(positron emission tom.)

SPECT
(single photon emission 

comp.tomogr.)

NIRS
(near-infrared 
spectroscopy)

Temporal 
resolution

Excellent
(miliseconds)

Good 
(seconds)

Poor 
(no)

Špatné 
(no)

Excellent
(200ms)

Spatial 
resolution

Very poor
(cm)

Excellent
(3-5 mm)

Excellent
(1-2 mm)

Excellent
(1-2 mm)

Špatné 
(3cm)

What does it 
measure?

Neural activity
(directly)

BOLD 
(nondirectly)

Metabolic 
activity (non-

directly)

BOLD 
(nondirectly)

How long 
can we 
measure?

Medium-term 
measurement

Short-term 
measurement

Very short tasks 
(half-life s)

Velmi krátké 
úlohy 

(half-life s)

Long-term 
measurement

Where? Scalp 
measurement

Deep measurement Deep 
measurement

Deep 
measurement

Scalp 
measurement

Invazive No No Partialy Partialy No

Price Low
($10 000, scan 

neglible)

High 
($1-10 mil., scan 

$400)

High
(scan $3 000)

Lower 
(scan $400)

Low
($300 000, scan 

neglible)



Kognitivní neurovědyKognitivní neurovědy



Možné oblasti výzkumuMožné oblasti výzkumu

• Proč je obtížné popsat jak se zavazují tkaničky, bez toho aniž by člověk 
hýbal rukama nebo se díval na botu?







Pár otázekPár otázek

Pokud si člověk zapamatoval nějakou informaci opilý, 
bude si jí lépe vybavovat v opilosti než za střízliva.

Ano – Výzkum učení závislého na situaci dokazuje vliv 
prostředí na proces zapamatování a vybavování informací. 
Pokud obě probíhají ve stejném kontextu, je výsledek lepší.



Pár otázekPár otázek

Současné výzkumy prokazují možnosti extra senzorické 
percepce (ESP) – mimosmyslového vnímání

Ne – Během kontrolovaných „dvojitých slepých“ 
výzkumů nebyl nalezen důkaz pro možnosti ESP.



Pár otázekPár otázek

Pozpátku nahrané zpravy umístěné v hudební nahrávce 
ovlivňují chování posluchače.

Ne – Nebylo prokázáno působení těchto zpráv na chování 
posluchače .



Pár otázekPár otázek

Technika rychlého čtení může zvýšit schopnost čtení 
textu, při zachování porozumění čtenému.

Ne– Výkonnost při čtení je ovlivněna faktory rychlosti a 
přesnosti. Čím rychleji čteme, tím menší přesnost v 
pochopení. Některé techniky mohou rychlost čtení pouze 
mírně zvýšit.



Pár otázekPár otázek

Freudova technika volných asociací nám poskytuje 
informace o organizaci paměti.

Ano – Metoda je podobná sémantickému primingu, 
založeném na teorii šíření aktivace. Výzkumy nám mohou 
odhalit individuální rozdíly v organizaci paměti



Pár otázekPár otázek

Reklama používající podprahové vnímání je velmi 
efektivní.

Ne –Efekt podprahového vnímání je minimální. Výzkumy 
neprokázaly významný rozdíl oproti klasické prezentaci.



Pár otázekPár otázek

Kapacita dlouhodobé paměti je neomezená.

Ano – Nikomu se dosud nepovedlo zaplnit svou 
dlouhodobou paměť. Existují omezení při zapamatování 
informací, způsobené omezenou pozorností, ale materiál v 
dlouhodobé paměti je uložen nastálo, pokud nedojde k 
poškození mozku.



Pár otázekPár otázek

Rozdíl mezi 500 Kč a 1000 Kč je psychologicky větší než 
rozdíl mezi 10500 Kč a 11000 Kč.

Ano – mentální reprezentace velikosti je v horní části 
škály zhuštěná, proto je rozdíl jiný, přestože se jedná o 
matematicky stejnou hodnotu.



Pár otázekPár otázek

 Jestliže je někdo slepý na jedno oko, nemůže vnímat 
hloubku.

Ne – existují nápovědy při vnímání (velikost, vzájemná 
pozice, atmosférická perspektiva), které poskytují 
informaci o hloubce. 
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