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TVÁROVÉ VÝRAZY V EYE-TRACKINGU

ÚVOD

Eye-tracking ako metóda sledovania očného pohľadu si postupne získava stabilné 
miesto aj v psychológii. Prispieva k tomu aj skutočnosť, že očný pohľad je relatívne 
konzistentným a stabilným ukazovateľom prežívania človeka (Mischel, 1968). 

Pohyby očí, vrátane rozširovania a  zužovania zreničiek disponujú diskriminač-
nou silou pri detekcii emocionálnych stavov a správania človeka (Alghowinem et al., 
2014).

Túto technológiu tak možno využiť na analýzu ľudského spracovania vizuálnych 
informácií a tiež na diagnostické účely. Sledovanie očného pohľadu prináša pozoru-
hodnú možnosť skúmania interindividuálnych – osobnostných, kognitívnych, ale aj 
emocionálnych (dokonca aj patologických) mechanizmov fungovania človeka eye-
trackingom.

Existuje pomerne veľa domén v sociálnych vedách, a teda aj v psychológii a in-
terdisciplinárnom rámci, kde sa využíva metóda sledovania očného pohľadu (napr. 
témy ako rozhodovanie, kognitívna záťaž, morálne usudzovanie, politické preferen-
cie, marketing). Cieľom tejto monografie je však priniesť prehľad doterajšieho stavu 
poznania eye-trackingového výskumu špecificky v kontexte tvárových výrazov, kto-
ré figurujú ako podnety pri eye-trackingu. Syntetizuje empirické výsledky a zároveň 
prináša nové súhrnné poznatky z eye-trackingového výskumu využívajúceho emoci-
onálne výrazy druhých ľudí ako podnetový materiál na získavanie vzorcov skenova-
nia a (ne)fixácie očného pohľadu.

Na základe teoretických východísk vizuálnej pozornosti a jej selektivity ponúka 
prehľad najčastejších metrík používaných v eye-trackingu tvárových výrazov a  ich 
špecifických oblastí záujmu. Objasňuje paradigmu tváre v dave a prezentuje doteraj-
šie zistenia v interindividuálnych rozdieloch sledovania pohľadu vzhľadom na rôzne 
premenné: pohlavie stimulov, ale aj pozorovateľov, taktiež ich vek, náladu, motiváciu 
či medzikultúrne rozdiely.

Práca tiež sumarizuje eye-tracking tvárových výrazov ako prediktor osobnost-
ných vlastností, ale aj psychopatológie v oblasti vybraných psychických porúch.

Podkapitola o eye-trackingu tvárových výrazov ako prediktore vzťahu k sebe 
(self) prezentuje súhrnné výsledky aj budúce odporúčania zo skúmania konštruk-
tov sebakritickosti/sebapotvrdenia v  spojitosti s  eye-trackingovými (fixačnými aj 
pupilometrickými) vzorcami. Veríme, že práca poskytne cenný zdroj poznatkov  
v meraní okamžitých, nevedomých a nekontrolovateľných emocionálnych reakcií 
eye-trackingovou metódou. Sledovanie pohľadu totiž poskytuje možnosť zachytiť 
informácie skôr, než sú kognitívne uvedomované, interpretované a skreslené racio-
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nálnou argumentáciou respondentov, čím prispieva aj k väčšej reliabilite a validite 
psychologického merania. Domnievame sa, že eye-trackingový výskum môže byť 
v  kontexte skúmania tvárových výrazov obzvlášť prínosný pre skríning, prípadne 
diagnostiku vybraných charakteristík/patológie. Otvárajú sa tak možnosti v kontexte 
základných, ale aj aplikovaných psychologických disciplín, v ktorých si postupne na-
chádza miesto. Monografia čitateľom ponúka prehľad, ale aj možnosti ďalšieho sme-
rovania a  aplikácie eye-trackingového skúmania, najmä v  kontexte self-konceptov 
a prepojenia so sledovaním pohľadu pri pozeraní na tvárové výrazy.

Moje úprimné poďakovanie patrí spoluautorkám a  spoluautorom výskumných 
štúdií, ktoré sú súčasťou tejto monografie, menovite Mgr. Martine Baránkovej, PhD., 
prof. Ing. Márii Bielikovej, PhD., prof. Mgr. Júlii Kanovskej Halamovej, PhD., prof. 
Mgr. Martinovi Kanovskému, PhD., Ing. Róbertovi Mórovi, PhD., a Mgr. Andrejovi 
Mentelovi, PhD. Rovnako ďakujem recenzentom tejto monografie doc. PhDr. Micha-
lovi Hajdúkovi, PhD., a doc. Mgr. Marcelovi Martončikovi, PhD.
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SLEDOVANIA POHĽADU 

1.1 Vizuálna pozornosť 

Fenomén vizuálnej pozornosti sa vedecky skúma už viac ako sto rokov. Prvé štú-
die pozornosti spočívali v pozorovaniach a introspekciách. Von Helmholtzove a Ja-
mesove myšlienky inšpirovali súčasné koncepty vizuálnej pozornosti a v súčasnosti 
opisujú foveálne a parafoveálne spracovanie vizuálnej pozornosti.

Mechanizmy pozornosti obsahujú modely „zdola nahor“ (bottom-up), ale aj 
„zhora nadol“ (top-down). Prvý zo spomínaných modelov, „zdola nahor“ (bot-
tom-up), sa týka fyzikálnych charakteristík na strane podnetu, na ktorý v prostredí 
zameriavame pozornosť, pričom na dekódovanie podnetu využívame najmä vizuál-
no-percepčné alebo fonologické schopnosti. Kontrola pozornosti je pritom prevažne 
riadená stimulom. Ak však do orientácie pozornosti zapájame aj vyššie kognitívne 
procesy, ako napr. plánovanie, ciele, preferencie, očakávania alebo predchádzajúce 
vedomosti – ide o model „zhora nadol“ (top-down) a súvisí s vôľou podmieneným 
zameraním pozornosti (Serences & Yantis, 2006).

Keď sa ľudia pozrú na vizuálne podnety, môžu sa teda sústrediť na určité oblas-
ti (regióny), vlastnosti obrazu, ktoré priťahujú ich pozornosť. Tieto regióny možno 
vnímať parafoaveálne (skôr nevôľovo, mimo očakávanej fixácie) alebo foveálne, keď 
požadujú preskúmanie ďalších podrobností prostredníctvom foveálneho (zaostrené-
ho) videnia. Môžeme tak vyvodiť, že vo vzťahu k parafoveálnemu spracovaniu po-
zornosti von Helmholtza, James uprednostňoval vnútorne skrytý mechanizmus ako 
vôľový aspekt pozornosti. Tento zjednodušený pohľad na vizuálnu pozornosť je však 
vedený aj početnými vizuálnymi a kognitívnymi funkciami, ako aj psychologickými 
faktormi (Duchowski, 2017).

Šmideková (2018, podľa Ravner, 1998) tiež spresňuje, že v parafoveálnom spra-
covaní informácií fovea predstavuje malú priehlbinu na sietnici, bod, kde je naše vi-
denie najostrejšie. Podnety, ktoré nie sú priamo premietané na foveu (resp. priamo 
viditeľné – fixované), môžu byť ale taktiež spracované. Deje sa to napríklad presunom 
pohľadu z prvej fixácie na ďalšie oblasti podnetu, odkiaľ následne spracovávame a in-
tegrujeme informácie z nasledujúcich fixácií. Zároveň blízke podnety, ktoré fixované 
neboli, alebo môžu byť spracované len do určitej miery, môžu prechádzať do už spo-
menutého parafoveálneho poľa.

Súčasné poznatky o výskume vizuálnej pozornosti a sledovania očí ovplyvnili 
mnohí vedci 20. storočia. Ako uvádza Duchowski (2017), v 40. rokoch 20. storočia 
Gibson navrhol tretí faktor vizuálnej pozornosti – zámer. 
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O desať rokov neskôr Broadbent uviedol, že informácie sú selektívne filtrované 
do senzorických kanálov. Deutsh a  Deutsh zase tvrdili, že nejde o pozornosť, ale 
o dôležitosť alebo relevantnosť interakcie s vizuálnymi informáciami (Duchowski, 
2017).

 Mohli by sme vymenovať ďalšie zistenia (napríklad gestaltové princípy) týkajúce 
sa výskumu pozornosti, ale táto práca je zameraná skôr na sledovanie očného pohľa-
du pri pohľade na tvárové emócie druhých než na mechanizmy vizuálnej pozornosti 
ako celku. Existujú však dôkazy (Nijboer & Laeng, 2013), že pohyby očí a vizuálna 
pozornosť sú vzájomne úzko prepojené. Keď nejaký podnet upúta našu pozornosť, 
reflexívne nasmerujeme očný pohľad tým smerom (Anderson, 2010).

De Van Orden a DaVita (1993) prezentujú názor, s ktorým sa stotožňujeme, že 
akékoľvek vysvetľovanie mechanizmov očného pohľadu sa musí zaoberať základný-
mi vlastnosťami vizuálnej pozornosti. Skoršie štúdie tak ilustrujú prvé postuláty (au-
tomatické vs. vôľové procesy) vysvetľovania mechanizmu vizuálnej pozornosti.

Pri poznávaní okolitého prostredia vykonávame extrémnou rýchlosťou sériu po-
hybov očí (Chekaluk & Llewellyn, 1992), ktoré úzko súvisia s úrovňou kognitívneho 
spracovania informácií (Stern et al., 2001). Toto spojenie predstavuje cenný zdroj 
interpretácie psychologických procesov (percepčných, kognitívnych), ku ktorým 
nemáme z empirického hľadiska priamy prístup, resp. sú často skreslené chybami 
merania (napr. z dôvodu sociálnej žiaducnosti, limitmi sebavýpoveďových metód 
a pod.).

1.2 Selektivita pozornosti

Jednou zo základných vlastností ľudskej pozornosti je selektivita (Sternberg 
& Sternberg, 2012), ktorá zohráva dôležitú úlohu aj pri eye-trackingu. Ľudia majú 
mimoriadne flexibilnú schopnosť kategorizovať zákonitosti vo svojom prostredí aj 
vďaka systémom pozornosti, ktoré im umožňujú sústrediť sa na dôležité informácie 
z percepčného poľa. Vo formálnych teóriách kategorizácie pozornosti sa pozornosť 
zvyčajne modeluje pomocou váh, ktoré selektívne ovplyvňujú spracovanie znakov 
podnetov (Blair et al., 2009). Ak teda uvažujeme o mechanizmoch pozornosti, máme 
na mysli neurálne mechanizmy, ktoré dynamicky selektivitu modulujú v závislosti od 
aktuálne vykonávanej úlohy (Harvanová a kol., 2020).

Duchowski (2017) tvrdí, že vizuálna pozornosť súvisí so zameraním mentálnych 
zdrojov na určité aspekty senzorického poľa, s cieľom podrobnejšie spracovať tie vi-
zuálne podnety, ktoré sú pre nás v danom momente významné alebo zaujímavé. Keď-
že má náš vizuálny systém z hľadiska spracovania informácií limitovanú kapacitu, 
selektivita umožňuje vyberať a prioritizovať relevantné podnety z prostredia.
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1.3  Očný kontakt

Očný kontakt plní pri interakcii dvoch osôb viaceré funkcie, z ktorých najdôleži-
tejšou je zhromažďovanie spätnej väzby o správaní druhého človeka. Očný kontakt 
súvisí aj s motiváciou druhej osoby v interakcii a v závislosti od subjektívne vhodnej 
úrovne prístupných a vyhýbacích síl ľudia hodnotia ideálne úrovne fyzickej blízkosti 
a  intimity prostredníctvom očného kontaktu (Argyle & Dean, 1965). Ľudia sa tak 
pohybujú smerom k rovnovážnej vzdialenosti v sociálnej komunikácii a osvojujú si 
určitú úroveň očného kontaktu. 

Pohľad používame na získavanie informácií o príťažlivosti, pozornosti, kompe-
tenciách, sociálnych zručnostiach alebo dôveryhodnosti a  dominancii osôb (Klei-
nke, 1986). Ľudia si vo všeobecnosti dokážu lepšie porozumieť a efektívnejšie ko-
munikujú, keď sa na seba pozerajú (ibid). Prostredníctvom vizuálno-motorických 
a vizuálno-priestorových systémov spracovania informácií môžeme získavať sociál-
ne informácie a signalizovať spoločenské zapojenie, empatiu, kontrolu, dominanciu 
alebo adekvátnosť v medziľudskej interakcii (Horley et al., 2003). Regulácia očného 
kontaktu – jeho intenzity, dĺžky trvania, prípadne vyhýbanie sa očnému kontaktu 
môže vyplývať z poznania, že práve oči sú tým, čo najviac vyvoláva strach v situáciách 
spoločenského hodnotenia ostatnými (Öhman, 1986).

Okrem toho Argyle a Dean (1965) opísali niektoré charakteristiky intenzity  
a kvality očného kontaktu. Autori zdôrazňujú, že čím fyzicky bližšie boli dva subjekty 
umiestnené k sebe, tým menej intenzívny bol očný kontakt a tiež jednotlivé pohľady 
boli významne kratšie. Táto tendencia bola zároveň najvyššia u párov opačného po-
hlavia. Zaujímavé bolo, že respondenti uvádzali, že by dokázali stáť bližšie k druhej 
osobe v prípade, že by mali zatvorené oči. Zdá sa teda, že je prirodzené regulovať 
blízkosť/vzdialenosť kontaktu a tiež intenzitu očného pohľadu. Ak sme schopní regu-
lovať vzdialenosť od druhého človeka, tým prijateľnejšie sa zdá udržiavať s ním očný 
kontakt.

Peterson a Eckstein (2012) tiež vysvetľujú úlohu očného kontaktu a jeho smeru. 
Je prirodzené, že pri pozorovaní ľudskej tváre sa ľudia často pozerajú smerom do očí. 
Očný kontakt má dôležitú spoločenskú rolu. Nie je však jasné, či je toto správanie 
produktom spoločensky dôležitého správania alebo či má primárne funkčný význam 
pri rozpoznávaní neverbálneho správania a tvárových emócií. Keď vezmeme do úva-
hy rané teórie vizuálnej pozornosti, núka sa otázka: Láka nás oblasť očí ako vedomé 
a účelové zameranie vizuálnej pozornosti založené na vlastnostiach objektu, alebo je 
oblasť podmanivá z dôvodu vplyvu nedobrovoľného presunu našej pozornosti zdola 
nahor (bottom-up). Bez ohľadu na to, prečo zameriavame našu pozornosť na oblasť 
očí, výskum naznačuje, že je optimálne skenovať ľudskú tvár prejavujúcu emócie tak, 
aby zahŕňala oči, ako aj očné okolie, aby sme dokázali správne odčítať tvárové výrazy 
(pozri Duchowski, 2017).
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Senju a Johnson (2009) vysvetľujú očný kontakt prostredníctvom procesu kog-
nitívneho spracovania, cez modulovanie aktivity v štruktúrach mozgu (konkrétne  
v tzv. „social brain“). Ide o skupinové označenie viacerých štruktúr, resp. neuro-
nálnych sietí veľkého rozsahu zahŕňajúc ventrálnu a mediálnu prefrontálnu kôru, 
temporálny gyrus, fusiformný gyrus, cingulárny gyrus a amygdalu. Vývinové štúdie 
poskytujú dôkazy o preferenčnom zameraní a spracovaní ľudských tvárí s priamym 
pohľadom od raného detstva (Hood et al., 2003; Senju & Hasegawa, 2005; Senju et al., 
2008). Vnímaný očný kontakt je detegovaný subkortikálnou cestou, ktorá potom mo-
duluje aktiváciu sociálnych sietí mozgu pri spracovaní sprievodných senzorických 
informácií (Senju & Johnson, 2009).

Sieť štruktúr umožňujúcich ľudskú interakciu a komunikáciu býva nazývaná aj 
„sociálny mozog“ (pozri Adolphs, 2009). Adolphs (2009) ho vymedzuje ako kortikál-
nu a subkortikálnu neuronálnu sieť regiónov zahŕňajúcu ventrálnu a mediálnu pref-
rontálnu kôru, temporálny gyrus, fusiformný gyrus, cingulárny gyrus a amygdalu, 
ktoré sa špecializujú na spracovanie sociálnych informácií, ktoré získavame aj z tváre 
(Haxby et al., 2000) a pohľadom (Allison et al., 2000).

Model, ktorého autormi sú Haxby a kol. (2000), predstavuje oblasti mozgu, ktoré 
sa podieľajú na vnímaní tvárí iných ľudí. Neurozobrazovacie techniky umožnili zistiť, 
že vnímanie tvárí vyvoláva aktivitu v oblasti laterálneho vretenového gyrusu (bilate-
rálne, ale častejšie vpravo). V tejto oblasti je aktivita v reakcii na tváre väčšia ako ak-
tivita vyvolaná vnímaním iných (kontrolných podnetov) alebo predmetmi bez tváre.

Senju a Johnson (2009) ďalej zhrnuli výsledky funkčných neurozobrazovacích me-
tód s využitím poznatkov o aktivácii mozgových sietí v procese percepcie očného poh-
ľadu (pozri Nummenmaa, 2009). Porovnali vzorce aktivácie mozgu pri vnímaní pria-
meho pohľadu v porovnaní s odvráteným pohľadom. Vyvodzujú závery, že vnímaný 
očný kontakt zvyšuje aktiváciu zložiek sociálnej siete mozgu a zároveň táto aktivácia 
interaguje s požiadavkami úloh, ako aj so sociálnym kontextom a na tom záleží, ktoré 
regióny v sociálnej sieti mozgu sú aktivované. Nasledujúcich päť oblastí však kon-
zistentne vykazovalo väčšiu aktiváciu pre priamy pohľad ako pre odvrátený pohľad: 
fusiform gyrus (FG), zadná časť pravej oblasti STS (pSTS), stredná prefrontálna kôra 
(mPFC) a orbitofrontálna kôra (OFC) a amygdala.

Ďalší z modelov – klasický sekvenčný model neverbálnej výmeny informácií (Pat-
terson, 1982) poukazuje na zložitosť interakcie medzi očným pohľadom a osobnost-
nými a kontextuálnymi premennými. Podľa tohto modelu, neverbálne správanie, do 
ktorého patrí aj očný kontakt, nemožno vnímať iba ako reakciu na sociálne dianie 
alebo predchádzajúce konanie. Ide skôr o stratégiu (skript), prostredníctvom ktorej 
v komunikácii uplatňujeme sociálnu kontrolu. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú ne-
verbalitu v interakcii už v pre-interakčnej fáze, tzv. ascendenty neverbálneho správa-
nia, zahŕňa Patterson (1982) osobnostné (vek, status...), experenciálne (minulé skú-
senosti, budúce zámery...) a vzťahovo-situačné determinanty (typ vzťahu, blízkosť, 
resp. vzdialenosť).
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Kleinke (1986) tiež dodáva, že okrem toho, že pohľadom získavame informácie 
z  prostredia, významne ním regulujeme interakciu, vyjadrujeme úroveň intimity, 
ovplyvňujeme sociálnu kontrolu a uľahčujeme tak plnenie cieľov a úloh v každoden-
nom živote. Práve tento sociálny aspekt a regulácia interakcie ponúka široké možnos-
ti skúmania aj interpretácie očného kontaktu z pohľadu psychologických procesov.

1.4  Možnosti sledovania pohľadu

Typy nastavenia aparatúry, ktoré sa používajú vo výskume sledovania očného 
pohľadu, možno rozdeliť do troch základných kategórií. Diferencovať môžeme podľa 
toho, ako (ne)obmedzený je účastník popri sledovaní jeho pohľadu. Uvádzame v ich 
poradí od tých najmodernejších a najmenej obmedzujúcich pre účastníkov eye-trac-
kingových výskumov (upravené podľa Valtakari et al., 2021):

1. Zostavy s  neobmedzeným pohybom hlavy a  so zariadením sledovania očí pri-
pevneným na hlave: tieto prenosné sledovače pohľadu sú namontované na hlave 
účastníka a zvyčajne majú tvar okuliarov vybavených kamerou, ktorá poskytuje 
pohľad na to, kam sa používateľ pozerá. Účastník je takto minimálne obmedzova-
ný v pohybe a komforte.

2. Zostavy s nepripútanou hlavou a zariadením eye-trackeru, ktorý má rám zvyčajne 
umiestnený na pevnom mieste pred účastníkom (na lište počítača). 

 Účastník nemá fixovanú polohu hlavy, avšak pre získanie kvalitných dát sa odpo-
rúča príliš nehýbať hlavou a celkovo nemeniť polohu tela, ak už prebehne úspešná 
kalibrácia pohľadu (ako súčasť procedúry eye-trackingu). 

 Poznámka: V takejto forme nastavenia sme realizovali aj výskumy, ktoré spomína-
me v kapitole „Eye-tracking tvárových výrazov ako prediktor vzťahu k sebe (self)“.

3. Zostavy s pripútanou (fixovanou) hlavou a zariadením eye-trackeru, ktorý má 
rám zvyčajne umiestnený na pevnom mieste pred účastníkom (na lište počíta-
ča). Eye-trackery v takomto nastavení majú tvar veže, ktorá je umiestnená pred 
účastníkom a fixuje jeho bradu, pričom pohľad je sledovaný zhora. Fixácia hornej 
časti (hlava, brada) zamedzuje častým pohybom, kvôli ktorým sa značne redukuje 
kvalita získaných dát, avšak voľnosť a  bezprostrednosť respondentov je značne 
limitovaná.

Ako ďalej uvádzajú autori (Valtakari et al., 2021), všetky tieto nastavenia sú súčas-
ťou tzv. jednosmerného nastavenia sledovania pohľadu (single eye-tracking setups). 
Takýto dizajn sa používa prevažne na analýzu údajov o pohľade jednej osoby. Násled-
ne sa cez metriky, ako napr. počet a trvanie fixácií, sakád, priemery zrenice a pod., 
usudzuje na možné koreláty očného pohľadu s inými premennými, ako sú napr. črty 
osobnosti alebo psychické poruchy. Čitateľ opäť môže nájsť príklady tohto prístu-
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pu v kapitole „Eye-tracking tvárových výrazov ako prediktor vzťahu k sebe (self)“. 
Iný typ skúmania umožňuje duálne nastavenie sledovania pohľadu (dual eye-trac-
king setups) zachytávajúc dvojité sledovanie pohľadu medzi účastníkmi, keď možno 
analyzovať časový a priestorový vzťah medzi dvoma ľuďmi. To umožňuje rôzne iné 
analýzy, ktoré sa týkajú vzájomného pohľadu, napr. ako často a ako dlho sa ľudia na 
seba pozerajú, alebo tiež zdieľaného pohľadu (t. j. koľko ľudí počas úlohy smeruje 
svoj pohľad na rovnaký objekt). Model duálneho sledovania si bližšie rozoberieme 
v ďalšej podkapitole.

1.5  Prístupy v eye-trackingu

Za posledných niekoľko desaťročí vývoj v technológiách sledovania očí umožnil 
jemnejšie a komfortnejšie skúmanie pohľadu, ako sme opísali v prístupoch a nasta-
veniach procedúry eye-trackingu. Väčšina výskumov (pozri Pfeiffer et al., 2013) však 
pri jednosmernom sledovaní pohľadu využíva statické stimuly (fotky tvárových vý-
razov). To znamená, že účastníci si prezerajú podnety na monitore počítača. Zatiaľ 
čo tieto štúdie poskytujú vysokú experimentálnu kontrolu, zovšeobecnenie zistení na 
každodenný život má prirodzene svoje limity. 

V  nadväznosti na limity statických podnetov Risko a  kol. (2016) poukázali na 
to, že v prirodzenom prostredí sa orientácia aj vzorec pohľadu môžu značne líšiť od 
skenovania pozorovaného v štúdiách využívajúcich statické stimuly. Vysvetľujú, že 
môžeme pozorovať dvojitú funkciu pohľadu – oči sústreďujú vizuálnu pozornosť na 
zhromažďovanie informácií a zároveň prostredníctvom pohľadu oznamujú informá-
cie ostatným. Ak si jednotlivec uvedomí túto dvojitú funkciu pohľadu, reguluje svoje 
pohyby očí iným spôsobom, ako keď má pred sebou iba monitor počítača (pri jed-
nosmernom eye-trackingu). Ak iná osoba pozoruje náš pohľad a reaguje naň, nielen 
pohyby očí, ale aj správanie môžu nadobúdať iné vzorce (Gobel et al., 2015; Risko et 
al., 2016).

Duálne sledovanie pohľadu tak umožňuje študovať sociálne poznanie mimo ob-
razovky počítača v interakcii s druhými. Pomocou prenosných okuliarov s eye-trac-
kerom môžeme sledovať pohľad, zatiaľ čo sa účastník zapája do rozhovoru tvárou 
v tvár s inou osobou (Rogers et al., 2018). Použitím dvoch párov okuliarov je dokonca 
možné vykonať štúdiu dvojitého sledovania očí. Broz a kol. (2012) takouto metódou 
zaznamenali 15-minútové zoznamovacie rozhovory medzi 37 pármi univerzitných 
študentov. Vzájomne sa na seba študenti pozerali priemerne 46 % času. Aj takéto 
skúmanie má však svoje obmedzenia, napríklad môže dôjsť k strate údajov, ak sa 
účastník nepozerá priamo cez stred šošoviek (napr. pri pohľade nabok, pri naklonení 
hlavy). 

Ho a  kol. (2015) zase pomocou duálneho zisťovania skúmali, ako načasovanie 
pohľadu do tváre a mimo nej môže regulovať očný kontakt počas rozhovoru. Autori 
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zaznamenali prejavy regulačnej funkcie pohľadu, keďže ľudia mali tendenciu začať 
rozhovor odvráteným pohľadom a ukončili ho priamym pohľadom na partnera v ko-
munikácii.

Na pomedzí jednosmerných a  duálnych prístupov stojí tzv. neuroveda druhej 
osoby (second person neuroscience). Naznačuje, že na odhalenie špecifických neurál-
nych mechanizmov je potrebné zapojiť účastníka štúdie do sociálnej interakcie, tá 
však môže byť aj simulovaná, nielen skutočná (Redcay & Schilbach, 2019). Tento 
prístup zahŕňa štúdie, v ktorých účastníci vnímajú komunikačné podnety (naprík-
lad priamy pohľad alebo sociálne gestá) komunikované prostredníctvom videí alebo 
počítačom generovaných agentov/modelov, ktorí reagujú v reálnom čase sledovaním 
správania účastníka štúdie, čím ich zapájajú do vnímanej interakcie. Použitím antro-
pomorfných virtuálnych agentov ponúkajú relatívne vysokú úroveň experimentálnej 
kontroly. Takýto dizajn umožňuje skúmať, či mozog reaguje iným spôsobom, keď 
sme zapojení do interakcie so sociálnym partnerom v porovnaní čisto iba s pozoro-
vaním stimulov (ibid).
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2 EYE-TRACKING V KONTEXTE SLEDOVANIA  
TVÁROVÝCH VÝRAZOV

2.1 Metriky používané v eye-trackingu tvárových výrazov

Sledovanie pohybov očí, tiež známe ako eye-tracking, je významnou metódou po-
užívanou na štúdium emocionálneho spracovania, ale tiež vizuálnych a kognitívnych 
procesov pozorovateľa (Salvucci a Goldberg, 2000; Vandeberg et al., 2013). Sledova-
nie očí je proces, pri ktorom sa určuje bod pohľadu alebo bod, v ktorom sa subjekt 
pozerá na konkrétny vizuálny stimul. Využíva sa pri tom zariadenie nazývané eye-
tracker, ktoré slúži na meranie polohy očí a pohybu očí jednotlivca (Jacob & Karn, 
2003). Silnou stránkou tohto prístupu je podľa autorov Just & Carpenter (1980) hy-
potéza tzv. „sily oka-mysle“ (eye-mind hypothesis), na základe ktorej medzi fixáciou 
a kognitívnym procesom spojeným s fixáciou nie je oneskorenie.

Harvanová a kol. (2020) uvádzajú nasledujúce kvantitatívne metriky používané 
pri eye-trackingu tvárových výrazov: 
• počet a dĺžku jednotlivých fixácií (pohybov očí) na konkrétny podnet, 
• čas do prvej fixácie, 
• návštevy (visits) – fixácie a sakády (rýchly presun očí z jedného bodu na ďalší) 

počas návštevy konkrétnej oblasti záujmu participantom, pričom dĺžka návštevy 
zodpovedá všetkým fixáciám a sakádam, ktoré sa objavili počas jednej návštevy 
na jednej oblasti záujmu, kým nie je fixácia presunutá na inú oblasť záujmu (Kim 
et al., 2012), 

• dwell time (celkový čas) – údaje o celkovom čase, ktorý participant venoval sledo-
vaniu konkrétnej oblasti záujmu (Duchowski, 2017).

Lim a kol. (2020) do parametrov pohybov očí špecificky pri problematike rozpoz-
návania emócií zahŕňajú tieto najčastejšie metriky:
• priemer zrenice,
• disperzia (rozptyl),
• trvanie fixácie,
• trvanie žmurkania, 
• sakády (rýchly presun očí z jedného bodu na ďalší).
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Medzi tzv. štatistiku udalostí Lim a kol. (2020) následne vydeľujú analýzy ako:
• frekvencia žmurkania, 
• frekvencia fixácie, 
• maximum trvania fixácie, 
• celková disperzná fixácia, 
• maximálna disperzná fixácia, 
• frekvencia sakády, 
• priemerný čas trvania sakády,
• priemer amplitúdy sakády, 
• priemer latencie.

Pri spracovaní kvantitatívnych dát, získaných prostredníctvom eye-trackingu, 
je určujúce stanovenie tzv. oblastí záujmu (areas of interest = AOI), pričom pri ich 
definovaní je zvolený postup zvyčajne daný výskumným problémom a hypotézami, 
niekedy ide o celý obrázok (fotografiu), inokedy o danú časť, výsek (oči), s ktorými 
daná štúdia pracuje (Harvanová a kol., 2020; Šmideková, 218). 

Sokolová a Hlaváč (2018) odporúčajú pri dynamických stimuloch (napr. video), 
keď sa oblasti záujmu menia v priebehu času, kategorizovať ich ako dynamické plochy.

Okrem oblastí záujmu (AOI) je možné kvantitatívne vyhodnocovať napríklad aj 
AOI sekvencie a AOI tranzitívne sekvencie či tranzitívne matrice (Holmqvist et al., 
2011 in Harvanová, 2020).

Medzi kvalitatívne a exploračné metódy analýz založené na vizualizačných tech-
nikách zase patria (Harvanová a kol,2020):
• teplotná mapa (heatmap) – nazývaná aj fixačná (teplotná) mapa, ktorá slúži na 

vizualizáciu charakteristík pohľadu s využitím farebnej škály (miesta s najvyššou 
frekvenciou a dĺžkou fixácií sú označené červenou farbou, ktorá postupne so zni-
žovaním intenzity prechádza cez oranžovú, žltú, zelenú a modrú);

• gaze plot – trajektória jednotlivých sakád spájajúca pozície fixácií. Poradie fixácií 
je označené číslom. Fixácie sú reprezentované kruhmi, pričom veľkosť kruhu zod-
povedá intenzite fixácie. Vizualizáciu je možné zobraziť aj v animovanej podobe; 

 • gazereplay – videozáznam očných pohybov, dynamický záznam trajektórie pohľa-
du v závislosti od času.

Kvantitatívne metriky a ukazovatele sledovania očí zhŕňa aj nasledujúca tabuľka 1.
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Tabuľka 1 
Metriky sledovania očí a ich príslušné ukazovatele (upravené podľa Brunyé et al., 2019)

Metrika Ukazovateľ Opis

Počet fixácií Počet 
frekvencií

Počet prípadov, keď sa oko zafixuje v konkrétnej 
záujmovej oblasti a súvisí minimálne s/so: význam-
nosťou oblasti, informačnou hodnotou oblasti, poč-
tom informácií dostupných v jednej fixácii alebo 
náročnosťou spracovania informácií. 

Dĺžka fixácie Milisekundy Ako dlho sa oko fixuje na oblasť pred sakádou, čo sú-
visí s ťažkosťami so spracovaním informácií v tomto 
regióne, hodnotou informácií dostupných v tomto re-
gióne, časom potrebným na plánovanie nasledujúcej 
sakády a predpokladanou hodnotou informácií, ktoré 
sú k dispozícii po nasledujúcej sakáde .

Amplitúda Stupne Veľkosť sakády ovplyvnená tým, koľko informácií je 
možné spracovať v oblasti jednej fixácie, a vzdiale-
nosťou k ďalšiemu plánovanému cieľu fixácie. 

Sakadická 
vrcholová 
rýchlosť 

Stupne/ 
sekundy

Maximálna rýchlosť dosiahnutá v priebehu sakády 
súvisiaca s fyziologickým vzrušením, psychickým 
zaťažením alebo predpovedanou hodnotou informácií 
dostupných pri následnej fixácii 

Rýchlosť 
žmurkania alebo 
interval medzi 
žmurknutím

Počet 
frekvencií/
času alebo 
milisekúnd 

Počet žmurknutí detegovaných algoritmami sle-
dovača očí, nepriamo súvisiacich s fyziologickým 
vzrušením, bdelosťou, ťažkosťami so spracovaním, 
motiváciou a psychickou záťažou. 

Amplitúda 
a trvanie 
žmurknutia

Milisekundy Rozsah a trvanie udalosti žmurknutia (dočasné zatvo-
renie), nepriamo spojené s fyziologickým vzrušením, 
bdelosťou, ťažkosťami so spracovaním, motiváciou 
a psychickou záťažou. 

Fázický priemer 
zrenice

Milimetrový 
priemer 

Rýchle a dramatické zmeny priemeru zrenice súvisia-
ce so spracovaním informácií cieľových podnetov  
a s vykonávaním úlohy. 

Tonický priemer 
zrenice

Milimetrový 
priemer

Trvalé zmeny priemeru zrenice, ktoré vytvárajú 
„nový základný priemer“, od ktorého sa odchyľujú 
fázické odpovede súvisiace s trvalým kognitívnym 
spracovaním, náročnosťou úlohy, kognitívnym úsi-
lím, vzrušením a bdelosťou. 
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2.2 Oblasti záujmu v eye-trackingu tvárových výrazov

Výskum zameraný na skenovanie a následnú identifikáciu tvárových primárnych 
emócií naznačuje, že oči a ústa sú dve hlavné oblasti tváre, ktorým zdraví ľudia ve-
nujú pozornosť pri rozpoznávaní tvárových emócií (napr. Henderson et al., 2005). 
Zdá sa, že k tomu prispieva najmä fakt, že oblasti očí a úst sú najinformatívnejšími 
oblasťami tváre pri rozpoznávaní emócií (Wegrzyn et al., 2017), preto sa ľudia pri 
skenovaní tvárí najčastejšie pozerajú do očí a tiež na oblasť úst.

Wells a kol. (2016) skúmali čas fixácie na tieto dve najvýznamnejšie oblasti tváre: 
oči a ústa. Analýzy času fixácie opísali, že fixácia na oblasť očí bola asi trikrát vyššia 
ako fixácia na ústa. Zároveň je ale dôležité zistenie, že fixácia na ústa bola najčastejšia 
počas strachu, hnevu a pri znechutených výrazoch a najmenej častá pri prekvapení.

Blais a kol. (2012) naznačujú, že oči nemusia byť nevyhnutne kľúčom k rozpozna-
niu tvárových emócií. Typ emócie však hrá dôležitú úlohu pri výbere oblasti tváre pre 
najintenzívnejšie skenovanie, pričom oblasť očí nemusí byť vybraná pre smerovanie 
pohľadu len z hľadiska efektívneho rozpoznania emócie druhého človeka. Môže to 
byť aj kvôli naplneniu spoločensky uznávaného správania a prejavu afiliácie, čo pre-
javujeme práve očným kontaktom (Peterson & Eckstein, 2012).

Keď vychádzame z Ekmanovej koncepcie primárnych emócií (1994), v štúdiách 
tvárových výrazov možno badať rozdiely pri eye-trackingu jednotlivých primárnych 
emócií viditeľných na ľudských tvárach. Aj keď neexistuje jasná zhoda, ktorá oblasť 
alebo oblasti sú najdôležitejšie pre správne rozpoznanie tvárového výrazu, resp. naj-
častejšie fixované naprieč všetkými tvárovými výrazmi, existujú isté tendencie preze-
rania jednotlivých tvárových emócií.

Schurgin a  kol. (2014) zistili, že oblasti ako oči, nos a ústa predstavovali 88 % 
všetkých fixácií pri prezeraní fotografií tvárových výrazov. Aj ďalší autori podporujú 
hypotézu, že v skenovaní emocionálnych výrazov na tvárach druhých ľudí sa objavu-
jú hlavné signifikantné oblasti. Duchowski (2017) uvádza, že pri skúmaní tvárí majú 
ľudia tendenciu fixovať sa na oblasť očí, úst, nosa, ale zaujímavo – aj na uši. 

Zároveň sa ukazuje, že každá emócia je charakterizovaná odlišným skenovacím 
vzorom. Štúdie poskytujú nasledujúci obraz (Calvo et al., 2018; Eisenbarth & Alpers, 
2011; Schurgin et al., 2014; Smith et al., 2005) skenovania primárnych emocionál-
nych výrazov:

Pokiaľ ide o radosť, zdá sa, že najmenej času sa strávi fixáciou na oči a najviac na 
hornú časť pier. Je to pravdepodobne spôsobené dôležitosťou hornej pery vo vzťahu 
k úsmevu, ktorý je najvýraznejšou črtou tváre radosti. 

Pri výraze znechutenia sa ľudia fixujú častejšie na hornú peru a menej často na 
oči. Tieto rozdiely sú pravdepodobne spôsobené dôležitosťou ryhovania nosa a úst 
pri vytváraní znechuteného výrazu tváre. Calvo a kol. (2018) špecificky zdôrazňujú 
aj oblasť nosa a líc.

Pri strachu sa ako najkritickejšia oblasť javia oči a oblasť nosa je menej dôležitá.
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V eye-trackingu hnevu sa ľudia fixujú najčastejšie na oči a najmenej často na hor-
nú peru. 

Pokiaľ ide o prejav smútku, najčastejšie sa náš pohľad jednoznačne upiera na oči 
(Calvo et al., 2018). Eisenbarth a Alpers (2011) poskytujú zistenie, že ak sa ľudia 
pozerajú na smutnú tvár, fixujú sa najdlhšie na oblasť očí, ale keď sa pozerajú na ra-
dostný výraz, trávia najviac času pozorovaním úst.

Pri výraze prekvapenia sa javí rovnako dôležitá tak oblasť očí, ako aj úst. Môžeme 
teda zhrnúť, že pri prezeraní primárnych tvárových výrazov emócií sa javia dve ob-
lasti ako najviac významné: oči a ústa. 

Zároveň dolná časť tváre, resp. ústa sa ukazujú ako najviac signifikantné pri ske-
novaní radosti a znechuteného výrazu. Naopak, pre strach, prekvapenie, hnev a smú-
tok sa ukazuje, že oblasť očí je najdôležitejšia, resp. rovnako dôležitá ako ústa, najmä 
ak nejde len o prezeranie tvárových emócií, ale aj o ich vedomú identifikáciu (t. z. keď 
potrebujeme zistiť, aká tvárová emócia je nám signalizovaná).

Dôležité je však ešte dodať, že čím sú tvárové emočné výrazy menej intenzívne, 
akoby neutrálnejšie, tým sa účastníci fixujú na oči častejšie. Schurgin a kol. (2014) 
preukázali, že keď sa zvyšuje intenzita znechuteného výrazu, respondenti sa pozerajú 
na oblasť očí menej a častejšie na pery a nos. Podobne s vyššou intenzitou radostné-
ho prejavu sa zväčšujú fixácie na ústa a redukujú sa fixácie na oči a dolnú časť nosa. 
Je preto dôležité prihliadať na viaceré premenné nielen na strane skúmaných osôb, 
ale aj na strane stimulov (ako je intenzita, veľkosť atď.). Intenzita zobrazenej emócie 
tak môže podstatne modulovať vzorec očných pohybov pri jej rozpoznávaní. Adams  
a Kleck (2005) ešte pridávajú zistenia týkajúce sa signálov tvárí na obrázkoch. Dospeli 
k záveru, že emócie spojené s tendenciou vyhýbať sa (strach, smútok) skôr než pripú-
tavať sa k iným, sú lepšie rozpoznávané v stave odvráteného pohľadu v porovnaní so 
situáciou priameho pohľadu. Naproti tomu emócie vyjadrujúce postoj/vzťah k dru-
hým (šťastie, hnev) sú lepšie rozpoznané počas priameho pohľadu. Zaujímavé tiež je, 
že pri neutrálnych tvárach sa javí, že sú dekódované skôr ako negatívne, keď je pohľad 
priamo namierený na respondenta než mierne odvrátený, hoci tieto zistenia je nároč-
né replikovať. Zdá sa však, že disponujeme prirodzenou kapacitou pre rozpoznávanie 
afiliatívnych emócií prostredníctvom priameho pohľadu a, naopak, pri ohrozujúcich 
emóciách ich úspešnejšie dekódujeme, ak mierne odvrátime očný kontakt. Rovnako 
sa ukazuje tendencia neutrálne výrazy bez emočného náboja považovať skôr za ne-
gatívne než za pozitívne, čo môže poukazovať na pripravenosť správne konať v pro-
stredí, ktoré môže byť vyhodnotené cez identifikáciu tvárového výrazu ako neznáme/
ohrozujúce. Ak však opakovane do negatívneho výrazu hyperatribujeme negatívne 
znaky (napr. signály hnevu), ako uvádzajú Couture a kol. (2006), táto tendencia môže 
viesť ku kaskáde negatívnych atribúcií a výsledných negatívnych sociálnych interak-
cií, čo bolo preukázané napr. u ľudí s paranojou (Pinkham et al., 2011).

Komplexnú interpretáciu pri výrazoch hnev – neutrál prinášajú Llamas-Alonso  
a kol. (2020). Autori vyhodnocovali výkon, kortikálnu aktivitu, pohyby očí v  spo-
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jitosti s akčnými potenciálmi presakadických udalostí. Administrovaná bola tzv. 
„antisakadická“ úloha s neutrálnymi a nahnevanými tvárami v periférnom zornom 
poli. Boli merané dve zložky presakadickej aktivity: pozitívny presakadický sklon a 
spike potenciál. Výsledky preukázali nižšiu presnosť (meranej cez behaviorálne uka-
zovatele) v prítomnosti nahnevaných tvárí ako neutrálnych. Latencia nástupu do sa-
kády bola dlhšia pre nahnevané tváre ako pre neutrálne v presakadických úlohách, 
ale opačný výsledok sa vyskytol pri antisakadických experimentoch. Zároveň boli 
pozorované aj vyššie amplitúdy potenciálov pre nahnevané tváre ako pre neutrálne. 
Tieto výsledky naznačujú, že potenciálne ohrozujúce podnety, ako je nahnevaný vý-
raz tváre, si vyžadujú väčšie úsilie na dosiahnutie inhibičnej kontroly a dobrovoľné 
preorientovanie pozornosti. 

Neurálne koreláty rozpoznávania rôznych emócií syntetizovali Fusar-Poli a kol. 
(2009). Zo 105 fMRI štúdií porovnávajúcich neurálnu aktiváciu u pacientov vysta-
vených rôznym emocionálnym tváram (pomedzi neutrálne tváre) vytvorili funkčný 
atlas aktivácie jednotlivých mozgových oblastí. Ich závery sú zhrnuté v tabuľke 2.

Tabuľka 2 
Rozdiel v neuronálnej aktivite v porovnaní s neutrálnym výrazom

Ľavé oblasti Bilaterálne Hemisféra 
Pravé oblasti

Šťastie Vretenovitý závit 
(Fusiform gyrus)

Amygdala Predná cingulárna kôra 
(Anterior cingulate cortex)

Strach Vretenovitý závit 
(Fusiform gyrus) 

Amygdala Stredný čelový závit (Medial 
frontal gyrus)

Smútok Jazyčkový závit 
(Lingual gyrus)

Amygdala

Hnev Insula  Dolný záhlavový závit 
(Inferior occipital gyrus)

Znechutenie Vretenovitý závit 
(Fusiform gyrus)

Insula Thalamus

Napriek skutočnosti, že táto metaanalýza neobsahovala výraz prekvapenia, ne-
skoršie fMRI štúdie odhalili, že nasledujúce oblasti sú aktivizované alebo výraznejšie 
aktivované pri emocionálnych výrazoch v porovnaní s neutrálnym výrazom: sú pra-
vá amygdala a pravý thalamus, pravý postcentrálny gyrus a ľavá posteriórna inzula 
(Zhao et al., 2017).
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2.3 Paradigma tváre v dave 

Hľadanie tváre v dave (Face in the crowd) je v reálnom svete analógiou vizuál-
neho vyhľadávania a selekcie stimulov, pričom sa dá aplikovať aj na prehľadávanie 
sociálnych podnetov, akými sú aj emočné výrazy na tvárach druhých ľudí (Becker & 
Rheem, 2020). Ukrýva v sebe potenciál porozumieť procesu vyhľadávania a upred-
nostňovania istých emočných výrazov, čím sa tejto paradigme dostáva tradičného 
postavenia v eye-trackingovom výskume vizuálneho prehľadávania objektov (Shaste-
en et al., 2014). Na zistenia týkajúce nahnevaných výrazov (predchádzajúca kapitola) 
nadväzuje fenomén „Face in the crowd effect = efekt tváre v dave“. Týka sa nadrade-
nosti istých emócií v nasmerovaní pohľadu na túto emóciu, ak je obklopená inými 
tvárovými výrazmi. Väčšina z predchádzajúcich výskumov (Iffland & Neuner, 2020) 
s paradigmou tváre v dave uvádza, že nahnevané tváre medzi neutrálnymi sú dete-
gované efektívnejšie a rýchlejšie ako šťastné tváre (napr. Hansen & Hansen, 1988). 
Tento jav sa dá evolučne vysvetliť potrebou rýchlej reakcie na potenciálne vonkajšie 
hrozby prostredia (Horstmann & Bauland, 2006).

Niektorí autori, naopak, uvádzajú, že šťastné tváre sa detegujú rýchlejšie a presnej-
šie v dave, ktorý dostal názov „Efekt nadradenosti šťastia“ (napr. Becker et al., 2011; 
Juth et al., 2005) bez ohľadu na počet distraktorov – iných emócií v dave (Vuilleumier 
& Schwartz, 2001). Calvo a Lundqvist (2008) túto výhodu vysvetľujú tým, že šťastie je 
jednoznačnejšie a omnoho odlišné vo výraze ako iné primárne výrazy. Zároveň šťas-
tný výraz tváre neobsahuje toľko podobných charakteristík s inými výrazmi tváre. Je 
to jediná pozitívna emócia medzi ostatnými primárnymi výrazmi, ktorá v sebe nesie 
aj odmeňujúci efekt, ak vnímame úprimný výraz šťastia obrátený smerom k nám. 

Nejednoznačnosť nadradenosti šťastia/hnevu možno pripísať viacerým fakto-
rom.

Becker a Rheem (2020) pripisujú protichodné výsledky problematickej meto-
dológii použitej v týchto typoch výskumných štúdií. Väčšina štúdií totiž využíva-
la ako podnety schematické tváre (napr. Fox et al., 2000), nie fotografie reálnych 
tvárí. Pinkham a kol. (2010) tvrdia, že je potrebné nielen používať skutočné tváre 
namiesto schematických, ale aj používať tváre rôznych ľudí, žien a mužov, namiesto 
jedného znásobeného obrázka. Rovnako aj inštruovanie respondentov v samotnej 
procedúre výskumu, ktoré výrazy emócií majú hľadať, bránia ekologickej validite, 
pretože takáto situácia sa v „skutočných davoch emócií“ v reálnom živote stáva iba 
málokedy. 

V  nadväznosti na uvedené metodologické problémy s  validitou výskumov tvár 
v dave sa Halamová a kol. (2020 pokúsili otestovať ekologicky valídnejší dizajn pre 
vyvodenie záverov v hľadaní a skenovaní tvárových emócií v dave. Zatiaľ žiadna zo 
štúdií nepoužila deväť rôznych jedinečných emócií vyjadrených deviatimi rôznymi 
ľuďmi, čo priniesla až štúdia Halamovej a kol. (2022). Mohli tak pozorovať reakciu 
účastníkov v takejto realistickejšej heterogénnej davovej situácii. Zároveň otestovanie 
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jednoduchej inštrukcie, ktorá si vyžadovala iba voľné pozeranie sa na tváre bez toho, 
aby bolo potrebné v dave nájsť nejaké konkrétne emócie (Hansen & Hansen, 1988), 
alebo aby sa rozhodovalo, či sú všetky emócie rovnaké alebo nie (Pinkham et. al., 
2010), predstavovalo zásadný posun pri interpretácii fenoménu nadradenosti istých 
tvárových emócií u zdravých ľudí.

Okrem toho použitie ďalších dvoch frekventovaných emócií – pohŕdania (ako 
kandidáta na primárnu emóciu) a zahanbenia ako jednej z najčastejších seba-vzťa-
hujúcich emócií (Wingenbach et al., 2016) do „davu“ emočných tvárí na monitore 
podporuje ekologickú platnosť dodržujúc štandardnú mriežku 3x3 tvárí na monitore 
eye-trackingového zariadenia. 

Štúdia Halamovej a kol. (2022) skúmala trvanie fixácie deviatich emocionálnych 
tvárí v dave pozostávajúcich zo všetkých primárnych emócií (šťastie, smútok, strach, 
znechutenie, hnev, prekvapenie) plus pohŕdanie, zahanbenie a neutrálny výraz tváre. 
Kľúčovou otázkou bolo, či budú účastníci väčšinou fixovať nahnevané tváre (Hansen 
& Hansen, 1988) alebo šťastné tváre v dave (Leppänen & Hietanen, 2003), keďže em-
pirické dôkazy boli rozporuplné.

Dáta Halamovej a kol. (2020) jednoznačne podporili efekt nadradenosti šťastia, 
pretože šťastie bolo v dave najčastejšie fixované pohľadom respondentov v porovna-
ní s neutrálnymi výrazmi v mriežke. Účastníci tiež výrazne častejšie fixovali hnev, 
znechutenie, prekvapenie a strach a výrazne menej zahanbenie než neutrálny výraz. 
Pohŕdanie a smútok neboli výrazne menej alebo viac fixované než neutrálny výraz 
(veľkosti efektov počítané cez odds ratio boli vo všetkých prípadoch interpretované 
ako mále, v intervale > 0,8 a zároveň < 1,5).

Zistenia zodpovedajú účinku nadradenosti šťastia v štúdiách s výrazmi tváre 
(napr. Savage et al., 2013) medzi respondentmi bez akýchkoľvek psychopatologických 
diagnóz. Táto tendencia však už nemusí byť natoľko jednoznačná na vzorke jedincov 
s diagnostikovanými ochoreniami duševného zdravia alebo s rôznou úrovňou trans-
diagnostického javu, ako je napr. sebakritickosť (Schanche, 2013), pozri podkapitolu 
Eye-tracking tvárových výrazov ako prediktor vzťahu k sebe (self).

Predpokladáme, že v normálnej populácii môžu byť účastníci dostatočne empa-
tickí, aby nesledovali, keď sa ľudia cítia trápne (výraz zahanbenia), pretože prirodzené 
rozpaky sú sprevádzané potrebou skryť ich, aby ich iní ľudia nevideli (Scheff, 2014). 

Nikitin a Freund (2019) zároveň uvádzajú, že šťastné tváre v sebe obsahujú vý-
znamný interakčný signál, môžu tak mať silný motivačný účinok a stimulujú k rých-
lejšej reakcii alebo k dlhšiemu trvaniu fixácie na rozdiel od negatívnych emócií (napr. 
znechutenie alebo hnev). V porovnaní s predchádzajúcimi výskumnými štúdiami 
(napr. Hansen & Hansen, 1988; Pinkham et al., 2010) preto štúdia Halamovej a kol. 
(2022) ponúkla evidenciu pre tzv. „nadradenosť šťastia“ pri realistickejšom dizajne 
a mriežke emócií zloženej z deviatich rôznych ľudí s deviatimi náhodne poziciova-
nými emóciami. 
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2.4 Interindividuálne rozdiely v eye-trackingu emócií

2.4.1 Pohlavie stimulov

Spomedzi mnohých individuálnych charakteristík sú pohlavie účastníka/pozo-
rovateľa tvárových výrazov a pozorovanej tváre (stimulu) faktory, ktoré významne 
ovplyvňujú vzorce eye-trackingu počas prezerania tvárí. Vzájomná interakcia vzťahu 
pohlavia pozorovateľ – stimul sa ale postupne stáva oblasťou záujmu pre viacerých 
výskumníkov v  eye-trackingu tvárových výrazov s cieľom odhaliť možné rozdiely 
v  mechanizmoch percepcie sprostredkujúcich analýzu vlastností tváre. Zahrnutie 
skúmania fixačných pohybov očí je dôležité, pretože to, čomu sa venujeme a aké in-
formácie extrahujeme pri vizuálnom spracovaní tváre, môže súvisieť so spôsobom 
dekódovania výrazu tváre alebo ho priamo ovplyvňovať. Doterajšie výskumné ziste-
nia poukazujú najmä na špecifiká skenovania (všetkých) ženských, prípadne nahne-
vaných výrazov.

Pérez-Moreno a kol. (2016) skúmali distribúciu fixácií na oblasti záujmu v závis-
losti od pohlavia a výrazu sledovaných tvárí. V prípade ženských tvárí sa preukázali 
početnejšie fixácie (vrátane prvej) na oblasť očí, čo autori vysvetľujú ako prejav ťaž-
šie identifikovateľných tvárových výrazov na ženskej tvári v porovnaní s mužskou. 
Vzhľadom na to, že oblasť okolo očí sa vyznačuje vysokou informačnou hodnotou 
pre rozpoznanie výrazu tváre, stratégia maximalizácie fixovania pohľadu do hornej 
oblasti tváre a okolia očí práve pri ženských tvárach môže súvisieť s touto vysokou 
informačnou hodnotou. Autori tiež zistili, že ženské tváre prejavujúce hnev priťaho-
vali viac fixácií do oblasti očí. Predchádzajúce dôkazy o dlhšie trvajúcom rozpozna-
ní hnevu zo ženských ako z mužských tvárí (Aguado et al., 2009) môžu vysvetľovať 
tento fenomén zvýšenej fixácie na nahnevané ženské tváre (a ich oči) ako dôsledok 
hlbšieho alebo dôkladnejšieho vizuálneho skenovania stimulu, ktorý je ťažšie roz-
poznateľný. Zdá sa, že tento vzorec skenovanie je v súlade s diferenciálnym pripisova-
ním dominancie a afiliatívnosti mužom a ženám (Hess et al., 2005). Keďže ženám sa 
častejšie pripisujú afiliatívne prejavy než dominantné (hnevlivé), skenovať a rozpoz-
nať nahnevaný ženský výraz môže byť náročnejšie, a tým aj dlhšie fixované.

Okrem toho bola pupilometriou preukázaná väčšia veľkosť zrenice ako odpoveď 
na mužské tváre, keď prejavili nahnevaný výraz, a na ženské tváre, keď prejavili šťast-
né výrazy v porovnaní s neutrálnym výrazom (Aguado et al., 2009).

Veľkosť zrenice je často používaná a interpretovaná ako index kognitívneho úsilia 
(napr. Beatty, 1982; Van Gerven et al., 2004) a existujú tiež dôkazy, že emocionál-
na excitácia (arousal) je kľúčovým faktorom riadenia tejto odpovede (Bradley et al., 
2008). Avšak vysvetlenie v zmysle vynaloženého kognitívneho úsilia a dilatovaných 
zreníc nie je v súlade s výsledkami tejto štúdie, keďže najťažšie identifikovateľné boli 
nahnevané ženské tváre a nie šťastné. Autori tak dedukujú, že zmeny vo veľkosti zre-
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nice možno pripísať rôznym úrovniam vzrušenia vyvolaného v reakcii na konkrétne 
kombinácie pohlavia a emocionálneho prejavu. Stimuly vyvolávajúce vyššiu hladinu 
vzrušenia v  tomto prípade boli nahnevané mužské a šťastné ženské tváre v  súlade  
s diferenciálnym pripisovaním dominancie a afiliatívnosti mužom a ženám (Hess et 
al., 2005). Znamená to, že máme tendenciu pripisovať kvality afiliácie skôr pre ženské 
tváre a dominancie (nahnevanosti) pre mužské tváre. Veľkosť zrenice tak pravdepo-
dobne poukazuje na interakciu založenú na rozdieloch v afektívnych vlastnostiach 
tváre, zatiaľ čo behaviorálne indikátory a eye-trackingové metriky odhaľujú interak-
ciu vizuálnej percepcie tvárí a kombinácií pohlavie – špecifický výraz tváre (Pérez-
Moreno et al., 2016).

 Taylor (2017) taktiež skúmal, aký vplyv má pohlavie tváre na kategorizáciu rôz-
nych výrazov tváre a do akej miery tento efekt môžu vysvetliť fixačné pohyby očí. 
Zaznamenal sa počet a trvanie fixácií na vopred definované oblasti záujmu (AOI – 
pravé oko, ľavé oko, ústa, nos), ako aj presnosť a reakčný čas pri identifikácii výrazov. 
Opäť môžeme badať potvrdenie istej preferencie pozornosti a  špecifického vzorca 
skenovania pre nahnevané výrazy. 

Pohlavie a výraz tváre interagovali (aj keď s malou veľkosťou efektu) takým spô-
sobom, že mužské nahnevané výrazy tváre boli kategorizované efektívnejšie pre 
mužské pohlavie než pre ženské tváre. Analýza pohybu očí neodhalila žiadne roz-
diely v fixácii pohybov očí v rámci AOI pri skúmaní funkcie pohlavia a výrazu tváre,  
s výnimkou oblasti nosa nahnevaných výrazov. Oblasť nosa bola totiž viac fixovaná, 
keď bola vyjadrená ženskou tvárou, na rozdiel od mužskej, čo opäť smeruje k origi-
nálnemu eye-trackingovému vzorcu pri rozpoznávaní nahnevaných tvárí vzhľadom 
na pohlavie stimulov.

Zaujímavé zistenia priniesli aj Sokhn a kol. (2017), ktorí sa rovnako zamerali na 
otázku, či muži a ženy používajú rôzne stratégie skenovania na extrakciu vizuálnych 
informácií relevantných pre rozpoznávanie ženských a mužských tvárí. Údaje z fi-
xačných máp odhalili konzistentné vychýlenie pohľadu na ľavú stranu (oko) ženskej 
tváre bez ohľadu na pohlavie pozorovateľa. Výsledky, ktoré dosiahli Coutrot a kol. 
(2016), priniesli zovšeobecňujúcejšie zistenia, pretože predošlá štúdia preukázala 
rovnakú zaujatosť len pre ženské pozorovateľky tvárových výrazov (Coutrot et al., 
2016). 

Zistenia by tak vyžadovali ďalšiu verifikáciu, no dáta naznačujú, že ľudia používa-
jú na spracovanie tvárí odlišné a flexibilné vizuálne stratégie. Zdá sa teda, že na spra-
covanie mužských a ženských tvárí využívame odlišné skenovacie vzorce, konkrétne 
v prípade ženskej tváre zamerané na ľavú očnú oblasť.

Výsledky spomenutých štúdií tak naznačujú, že vizuálna pozornosť na tváre je 
charakteristická odlišnými percepčnými a  následne eye-trackingovými vzorcami 
skenovania tvárových výrazov v závislosti nie tak od pohlavia probanda (hoci zopár 
výskumov referuje aj o tejto premennej – pozri v nasledujúcej podkapitole), ale skôr 
od pohlavia prezentovaného podnetu.
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2.4.2 Pohlavie pozorovateľov

Pohlavie osoby identifikujúcej emóciu je ďalšou premennou, ktorá môže ovplyv-
niť dráhy skenovania očí a rozpoznávanie emócií. Viaceré metaanalýzy a súhrny štú-
dií rozdielov medzi pohlaviami preukázali lepší výkon u žien v schopnostiach roz-
poznávania emócií (napr. Hall, 1978; Kret, 2012; Thompson & Voyer, 2014), pričom 
veľkosti efektov sa pohybujú medzi malou až strednou veľkosťou efektu (Hall, 1978).

Zdá sa však, že efekt nadradenosti je spoľahlivejšie spojený skôr s rozdielmi  
v čase reakcie na emocionálny výraz ako s rozdielmi v presnosti identifikácie. Väčšia 
úspešnosť pri spracovaní výrazu tváre je preto zjavnejšia v rýchlosti reakcie a nie  
v presnosti identifikácie výrazov tváre (pozri napríklad Vassallo et al., 2009). Pokiaľ 
ide o dráhy skenovania očí pre emócie porovnávajúce rodové rozdiely, Vasallo a kol. 
(2009) naznačujú, že orientácia pozornosti na dolnú časť tváre, najmä na nos, sa javí 
ako diskriminujúca medzi pohlaviami. Analýza vizuálneho skenovania odhalila, že 
zatiaľ čo obe skupiny sa častejšie pozerali na oblasť očí než na iné oblasti, muži zá-
roveň trávili podstatne viac času pozorovaním nosa a úst, v porovnaní so ženami. 
Sæther a kol. (2009) dodávajú, že muži vo všeobecnosti fixujú viac dolných a stred-
ných častí tváre v porovnaní so ženami a ženy sa vyznačujú oveľa prieskumnejšou 
stratégiou skenovania ako muži (Coutrot et al., 2016).

2.4.3 Vek pozorovateľov

Okrem rozdielov v preferovanej fixácii na konkrétne body na tvári podľa kon-
krétnych emócií Chaby a kol. (2017) potvrdzujú aj vekové rozdiely pri skenovaní 
tvárových výrazov v procese rozpoznávania emócií. Identifikácia starších dospelých 
(priemerný vek = 70 rokov) bola sprevádzaná preferenciou pohľadu na spodnú časť 
tváre. Je zaujímavé, že tento jav sa udržiaval konzistentný po celý čas prezentova-
nia stimulov nezávisle od ich špecifickosti. Zároveň sa zistilo, že vzorce skenovania  
u starších dospelých boli konzistentnejšie ako u mladších dospelých (priemerný vek 
= 22 rokov). Táto štúdia demonštruje, že pri konfrontácii s emočnými tvárami mladší 
a starší dospelí nepreferujú, ale ani neignorujú rovnaké oblasti tváre. Starší dospelí 
sa vyznačujú skôr stratégiou pohľadu zameraného na spodnú časť tváre počas celého 
času zobrazenia stimulov. Naopak, mladší dospelí boli viac rozptýlení v pohľadoch 
a použili viac exploratívnu stratégiu, čo znamená, že sa opakovane zameriavali na 
rôzne oblasti tváre.

Identifikácia emócií u starších ľudí sa často spája s fenoménom tzv. „pozitívneho 
efektu“, ktorý je pri vekových rozdieloch dôležité spomenúť. Pozitívny efekt/skresle-
nie odráža preferenciu pre pozitívnu emočnú reguláciu, pričom starší dospelí sa pod-
ľa socio-emocionálnej teórie selektivity (Reed et al., 2014; Sims et al., 2015) zameria-
vajú viac na pozitívne než negatívnymi situácie/pocity s cieľom optimalizovať svoje 
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afektívne stavy. O spôsobe, akým toto „pozitívne skreslenie“ ovplyvňuje identifikáciu 
základných výrazov tváre, sa však stále diskutuje. Výskum zameraný na asociáciu 
medzi vekom a vnímaním emócií totiž ponúka nekonzistentné zistenia, aj keď s ur-
čitou podporou efektu pozitivity súvisiacej s vekom. Niektoré štúdie poukazujú na 
efekt nadradenosti hnevu u starších dospelých (Hahn et al., 2006; Mather & Knight, 
2006), iné podporujú efekt nadradenosti šťastia u starších dospelých v súlade so  
socio-emocionálnou teóriou selektivity (Carstensen & Mikels, 2005; Mather & Cars-
tensen, 2003). Isaacowitz a kol. (2006) sledovali pohľad mladších a starších dospelých 
v tzv. úlohe „dot-probe“, kde sa prejavilo zvýšenie pozornosti na šťastné tváre a inhi-
bícia pozornosti od smutných tvárí u starších dospelých. 

Dot-probe task paradigma je úloha používaná na skúmanie selektívnej pozornosti 
voči hrozbe (MacLeod et al., 1986). Klasická úloha sleduje zrýchlený reakčný čas 
na bodky (dot) objavujúce sa na rovnakom mieste ako ohrozujúce podnety v po-
rovnaní s reakciami na bodky nachádzajúce sa na opačnom mieste než ohrozujúci 
podnet (napr. vystrašená, nahnevaná tvár). Tento efekt sa interpretuje ako vigilancia 
pre hrozbu (Koster et al., 2004). Úlohou účastníkov je teda čo najrýchlejšie označiť 
umiestnenie bodky, a to buď pomocou stlačenia klávesy, alebo prostredníctvom voľ-
nej odpovede. Paradigma má už viacero obmien so stimulmi, ako napr. pozitívne-
negatívne tváre vs. neutrálne tváre alebo emocionálne obrázky a pod. 

Bucher a kol. (2020) adaptovali prechádzajúce úlohy a pomocou paradigmy nála-
dových tvárí v dave (tzv. mood-of-the-crowd = MoC task) zisťovali, ako starší dospelí 
posudzujú dav pozostávajúci zo šťastných a nahnevaných výrazov, v ktorých majú 
častejšie dominovať šťastné tváre. Úlohou bolo rozhodnúť, či dav tvárí obsahuje viac 
nahnevaných alebo šťastných tvárí. Podľa teórie sociálno-emočnej selektivity by mal 
byť vek spojený s tendenciou považovať davy za šťastné, čo sa prejavuje aj v eye-trac-
kingových metrikách, ako sú dlhšie a početnejšie fixácie na šťastné výrazy. Na roz-
diel od hypotézy však starší účastníci v porovnaní s mladšími častejšie posudzovali 
emotívny dav ako nahnevaný. Okrem toho, práve u mladších dospelých boli fixácie 
dlhšie pri šťastných tvárach ako pri nahnevaných tvárach. U starších dospelých sa 
takýto efekt neprejavil. Autori to vysvetľujú možným súvisom s poklesom inhibičnej 
kontroly, ktorý vedie k zníženej schopnosti ignorovať negatívne informácie v kon-
texte náročnej úlohy. Existuje totiž niekoľko empirických poznatkov, ktoré nazna-
čujú pokles inhibičnej kontroly s pribúdajúcim vekom (napr. Hasher & Zacks, 1988; 
Kane et al., 1994). Podľa metaanalýzy, ktorú urobili Reed a kol. (2014), sa zároveň 
predpokladá, že efekt pozitivity sa pravdepodobnejšie vyskytne pri úlohách s nižšou 
náročnosťou. Pri zvýšenej náročnosti úlohy MoC v porovnaní s inými úlohami (napr. 
paradigma Face in the crowd) je vo väčšej miere potrebná kognitívna kontrola, kto-
rá by mohla spontánne narušiť reguláciu emócií (smerom k pozitívnym emóciám)  
u starších dospelých. Allard a kol. (2010) však preukázali, že kognitívne úsilie potreb-
né na spracovanie emočných podnetov sa dá merať zmenami v dilatácii. Výsledky 
naznačili, že keď sa starší dospelí pozerali na pozitívne emócie, vynaložili minimálne 
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kognitívne úsilie. Toto zistenie naznačuje, že pohľad pôsobí ako regulačný nástroj pre 
jednotlivcov pri formovaní ich afektívnych skúseností.

Ďalším alternatívnym vysvetlením môže byť, že negatívny výraz tváre je pre star-
ších dospelých rozpoznateľný ťažšie v porovnaní s pozitívnymi tvárami, a preto po-
trebujú svoj pohľad fixovať dlhšie na negatívne výrazy. Obe alternatívne vysvetlenia 
však podporujú potrebu hlbšieho skúmania interindividuálnych rozdielov a moderá-
torov, ktoré môžu zodpovedať za nekonzistentné zistenia pri vnímaní emócií vzhľa-
dom na vek pozorovateľov.

Zdá sa však, že so zvyšujúcim vekom sa mení eye-trackingová stratégia vyznaču-
júca sa intenzívnejším skenovaním dolných oblastí záujmu (Chaby et al., 2017; Wong 
et al., 2005), čo môže mať za následok aj zníženie úspešnosti identifikácie, najmä ne-
gatívnych emócií, resp. tých, pre ktorých rozpoznanie je dôležité skenovať hornú časť 
tváre – strach, smútok alebo hnev (Schurgin et al., 2014; Sullivan et al., 2007; Wong 
et al., 2005). Murphy a Isaacowitz (2010) však spochybňujú toto pomerne priamo-
čiare vysvetlenie, pretože výsledky štúdie nepreukázali významnú koreláciu medzi 
pohľadom smerom k očiam a deficitmi rozpoznávania emócií súvisiacimi s vekom, 
a preto úplné vysvetlenie tohto javu (ako aj potvrdenie teórie selektivity) je ešte stále 
v pozornosti eye-trackingových výskumov.

Nedávna metaanalýza, ktorú vykonali Grainger a Henry (2020), priniesla v sérii 
dvoch štúdií prvé ucelené výsledky pri skúmaní efektu veku.

Prvá štúdia použila metaanalytickú metodológiu na kvantifikáciu efektov veku pri 
pohľade do očí a úst tvárí v úlohách vnímania emócií. Výsledky ukázali, že starší do-
spelí vykazovali zábrany pozerania sa do očí tvárí v porovnaní s mladšími dospelými 
so strednou silou efektu; a malú tendenciu pozerať sa viac na ústnu oblasť (malý efekt 
sily). Avšak pri pohľade do očí boli najväčšie vekové efekty evidentné v reakcii na 
neutrálne tváre, čo naznačuje, že tieto vizuálne vzorce odrážajú širšie (vekové) roz-
diely v spracovaní tváre, a nie rozdiely v tom, ako sú spracovávané konkrétne emócie.  
S touto možnosťou bola v súlade aj absencia akejkoľvek asociácie medzi vzormi poh-
ľadu a presnosťou identifikácie emócií. 

Druhá štúdia potom poskytla prvý empirický test vekových rozdielov vo vzorcoch 
pohľadu na vzorke mladých, stredných a starších dospelých. Starší dospelí opäť poze-
rali menej do očí v porovnaní s mladšími dospelými. Osobitne zaujímavé však bolo 
zistenie, že tieto vizuálne skenovacie mechanizmy sa vyznačujú lineárnym poklesom 
vzhľadom na vek. Rovnako ako v prvej štúdii, nepreukázali sa žiadne vzťahy medzi 
presnosťou identifikácie emócií a vzormi pohľadu. Tieto zistenia tak naznačujú, že 
starnutie je spojené so špecifickými vizuálnymi tendenciami k tvárovým stimulom, 
ktoré však nesúvisia so schopnosťou starších dospelých rozpoznávať emočné prejavy. 
Je teda nepravdepodobné, že by rozdiely v skenovaní istých strategických oblastí na 
tvári súvisiacich s vekom prispeli k poklesu schopností rozpoznávania emócií v star-
šom veku. 
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2.4.4 Nálada 

Efekt kongruencie s náladou sa týka psychologického javu, v ktorom je zosilnené 
spracovanie emocionálneho stimulu, keď sa jeho valencia zhoduje s aktuálnym sta-
vom nálady (Bower, 1981). V súvislosti s týmto efektom prebehlo viacero empiric-
kých štúdií, ktoré ho potvrdili (napr. Clasen et al., 2013 Grossheinrich et al., 2018). 
Problémom však ostáva, či je možné pozorovať efekt kongruencie nálady v prípade 
euthýmnej nálady (Forgas et al., 2009). Tradičné postupy indukcie nálady v experi-
mentálnych podmienkach sa totiž môžu zásadne líšiť od euthýmneho stavu nálady, 
na čo je potrebných viac empirických dôkazov. Tie sú však doteraz skôr iba ojedinelé 
(pozri Eich & Macaulay, 2000; Mayer et al., 1995) alebo dokonca nereplikovali efekt 
kongruencie s náladou (Zhong et al., 2020). Bližšie sa sústredíme opäť na zistenia 
s tvárovými výrazmi ako podnetmi na zistenie, akú rolu zohráva nálada responden-
tov.

Wyland a Forgas (2010) odhliadnuc od priameho potvrdzovania efektu kongru-
encie skúmali vplyv nálady hodnotiacich na dôveryhodnosť a priateľskosť v súvislosti 
s priamym/odvráteným pohľadom stimulov. Výsledky preukázali, že priamy pohľad 
do očí ovplyvňuje hodnotenie dôveryhodnosti a prívetivosti na fotografiách tvárí. Ak 
je očný pohľad priamy (na rozdiel od odvráteného), respondenti hodnotili tvárové 
stimuly ako dôveryhodnejšie. Zaujímavé zistenia však súviseli s hodnotením pria-
teľskosti tvárí. Zatiaľ čo účastníci s pozitívnou náladou hodnotili tváre s odvráte-
ným pohľadom ako menej priateľské než tváre s priamym pohľadom, u respondentov  
s negatívnou náladou sa takýto efekt neprejavil. Autori tak generalizujú zistenia, že 
ľudia s pozitívnou náladou môžu používať heuristické skratky širšie než jednotlivci 
s negatívnou náladou.

Schmid a kol. (2011) zovšeobecňujú, že šťastná nálada uľahčuje globálne spracova-
nie podľa gestalt princípov integrácie detailov a smutná nálada zase lokálne, podrob-
né spracovanie jednotlivých častí (tvárových emócií). Autori (ibid) totiž výskumne 
podložili, že keď mali účastníci šťastnú náladu, spracovávali informácie globálnejšie 
v porovnaní so smutnou náladu. Účastníkom bola navodená veselá, resp. smutná ná-
lada a následne vykonali úlohu rozpoznávania emócií, počas ktorej sa zaznamenával 
ich očný pohľad. Práve pohyby očí slúžili na poskytovanie údajov o globálnom alebo 
miestnom spracovaní informácií. Ak však tento štýl eye-trackingu emócií podľa ná-
lady chceme dať do súvisu aj s úspešnosťou rozpoznávania emócií, treba podotknúť, 
že globálne spracovanie korelovalo iba pozitívne a lokálne spracovanie len negatívne 
s rozpoznávaním emócií v podmienke, keď mali účastníci smutnú náladu. Keď bola 
indukovaná podmienka šťastnej nálady, štýl spracovania nesúvisel s výkonom v roz-
poznávaní emócií.

Výsledky s podnetmi tvorenými tvárovými emóciami sú v zhode so širšie konci-
povanou teóriou Afekt ako informácia (affect-as-information; Clore et al., 2001; Sch-
warz, 1990). 
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Tá naznačuje, že ľudia so smutnou náladou sa pri rozhodovaní riadia viac pre-
mýšľajúco, zvažujúco a vyhľadávajú konkrétne informácie. Naopak, ľudia so šťastnou 
náladou používajú automatickejší, heuristický štýl spracovania informácií a rozhod-
nutia sa robia na základe

celkového dojmu (Bless et al., 1996; De Vries et al., 2008; Forgas, 1992). Teória má 
vzhľadom na empirické dôkazy platnosť aj v prípade diferenciálneho spracovávania 
vizuálnych podnetov – lokálneho vs. globálneho štýlu (Gasper & Clore, 2002). 

2.4.5 Motivácia 

Schultheiss a Hale (2007) otestovali hypotézu, že to, čo v nás tvárový výraz vyvo-
láva, (stimulačná charakteristika tvárových výrazov = FEE) je integráciou vnímate-
ľových implicitných potrieb moci a afiliácie a zároveň významu výrazu ako signálu 
dominancie alebo afiliácie. Respondentom boli prezentované tvárové výrazy ako ra-
dosť, hnev, prekvapenie a neutrálne výrazy so zamaskovaním. Zamaskovanie bolo 
docielené orezaním tak, že každý výraz bol viditeľný od jednej lícnej kosti po druhú 
lícnu kosť a tiež od vlasov po bradu, no časti pod čeľusťou boli „vyčiernené“. Implicit-
né motívy boli hodnotené pomocou obrázkového príbehu. Zistilo sa, že jedinci s mo-
tiváciou moci zameriavajú svoju pozornosť na tváre signalizujúce nízku dominanciu, 
a zároveň mimo tvárí, ktoré signalizujú vysokú dominanciu. Iný vzorec orientácie 
pozornosti sa však preukázal u  jedincov motivovaných k  afiliácii. Tí prejavovali 
zvýšenú pozornosť voči tváram signalizujúcim nízku afiliáciu (skôr odmietnutie)  
a v menšej miere zameriavali pozornosť na tváre signalizujúce vysokú afiliáciu (signál 
prijatia). Výsledky tak naznačujú, že neverbálne stimuly, najmä emocionálne tváro-
vé výrazy sprostredkujú informácie o stimulačnom význame podnetov, čo následne 
určuje široké spektrum afektívnych reakcií, ktoré závisia od implicitných motívov 
človeka.

Zistenia týkajúce sa implicitných motívov rozšírili aj Rösch a kol. (2013), kto-
rí vychádzajúc z teórie motivácie od autorov Schultheiss a Brunstein (2010) zovše-
obecňujú, že ľudia so silnou motiváciou k moci alebo k úspechu zaznamenali väčšie 
vzrušenie pri pozeraní sa na emocionálne výrazy, zatiaľ čo ľudia so silným motívom 
príslušnosti vykazovali menej vzrušenia a menej subjektívne príjemných hodnotení 
valencie. Pre hodnotenie vzrušenia mali účastníci určiť, či v nich podnet vyvoláva 
pocit úzkosti, pokoja alebo niečo medzi tým. Pri hodnoteniach valencie mali zase 
uviesť, či v nich stimul vyvoláva pocity smútku, šťastia alebo niečo medzi tým. Ana-
lýzy tiež preukázali významné interakcie pre motiváciu k moci × inhibíciu aktivity 
(AI) pre hodnotenie vzrušenia v reakcii na emocionálne a neutrálne tváre. Účastníci 
so silným mocenským motívom a slabou AI zaznamenali po prezentácii neutrálnych 
tvárí väčšie vzrušenie, ale po prezentácii emocionálnych výrazov nedošlo k ďalšiemu 
zvýšeniu vzrušenia. Účastníci so silným mocenským motívom a silnou AI (inhibo-
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vaný mocenský motív) sa necítili vzrušení pri prezentovaní neutrálnych tvárí. Ich 
vzrušenie sa však zvýšilo v reakcii na všetky emocionálne tváre, s výnimkou šťast-
ných tvárí, pre ktoré sa ich subjektívne vzrušenie znížilo. Tieto diferencované reakčné 
vzorce jednotlivcov s potlačeným mocenským motívom tak naznačujú, že sa zapájajú 
sociálnejšie adaptívnym spôsobom reagovania na primárne tvárové výrazy. Pova-
žujeme za dôležité podotknúť, že výskumná vzorka vzhľadom na rozsah výsledkov 
bola v štúdii pomerne malá – 84 respondentov (Rösch et al., 2013). Ďalšie replikácie  
a výskumy, ktoré by poskytli najmä eye-trackingové súvislosti implicitných motívov 
a reakcií na tvárové výrazy, však zatiaľ chýbajú.

2.4.6 Medzikultúrne rozdiely

 Ukazuje sa, že exitujú transkulturálne rozdiely v tom, ako príslušníci kultúr ske-
nujú výrazy tváre, a  tieto rozdiely sa dajú detegovať aj eye-trackerom (Jack et al., 
2009). Tieto objavy môžu reflektovať kultúrne rozdiely cez optiku hypotézy sociálnej 
orientácie (pozri Markus & Kitayama, 1991; Varnum et al., 2010), ktorá sa odráža aj 
v mechanizme pozornosti. Európania a Američania pochádzajúci z individualistic-
kejšej kultúry majú tendenciu vykazovať analytický vzorec pozornosti a interpretovať 
objekty na scéne podľa svojich definujúcich atribútov. Zatiaľ čo ľudia z východných 
kultúr pochádzajúci z viac kolektivistickej kultúry majú sklon k celostnému vzorcu 
pozornosti a  k vnímaniu objektov z hľadiska ich vzťahov k iným objektom (napr. 
Masuda & Nisbett, 2001).

Kelly a kol. (2011) verifikovali kultúrne nuansy rôznych rás a pohybové vzory 
očí pri prezeraní tvárových výrazov. Zdá sa, že ľudia zo západných kultúr sa častejšie 
pozerajú na tvárové prvky, ako sú oči a ústa, zatiaľ čo ľudia z východných kultúr sa 
častejšie pozerajú na stred tváre – oblasť nosa. Ukazuje sa, že východné či západné 
kultúry uprednostňujú buď holistickú stratégiu (t. j. hlavne pohľad na stred tváre), 
alebo analytickú stratégiu, t. j. pohľad na dve hlavné oblasti – oči a ústa (Kelly et al., 
2011).

 Chua, Boland a Nisbett (2005) tiež študovali kultúrne prediktory pohľadu. Zistili, 
že americkí respondenti mali tendenciu viac a rýchlejšie sa zameriavať na ohniskové 
objekty, zatiaľ čo čínski účastníci preukazovali viac sakád na pozadie objektov pre-
zentujúcich na fotografiách. Štúdia, ktorú uskutočnili Rayner a kol. (2007), však ne-
replikovala takéto kultúrne rozdiely, takže kultúrne zázemie sa javí ako rozhodujúce 
iba v niektorých súvislostiach, ktoré si zaslúžia viac skúmania. 

Stanley a kol. (2013) sa na eye-trackingové dáta pozreli cez preferovanú stratégiu 
skenovania pri tvárových výrazoch. Zistili, že pri niektorých emóciách sa Američania 
viac zameriavajú na cieľové tváre a uskutočňujú viac premiestnení (tam a späť) trans-
akcií pohľadu na cieľovú tvár pri prezentovaní viacerých ďalších emócií ako Číňania. 
Cieľová tvár bola jediná odlišná medzi ďalšími kontextuálnymi emóciami rovnakej 
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kvality (napr. jediná nahnevaná medzi ostatnými znechutenými). Zároveň pre všetky 
emócie okrem hnevu a znechutenia používali Američania skôr tzv. kontrastnú stra-
tégiu, kde každá tvár bola individuálne kontrastovaná s cieľovou tvárou, v porovnaní  
s Číňanmi, ktorí používali menej kontrastnej stratégie.

Stanley a kol. (2013) zistenia z údajov o sledovaní očí dávajú do súvisu s myšlien-
kou, že u Američanov je pravdepodobnejšie, že v porovnaní s Číňanmi budú porov-
návať kontextové tváre s cieľovou tvárou, aby sa rozoznali ľahko zameniteľné emócie, 
čo môže byť pomerne rýchly analytický proces. Naproti tomu čínski účastníci strávili 
menej času kontrastovaním cieľovej tváre s kontextovými tvárami, pravdepodobne 
kvôli integrácii všetkých tvárí na obrazovke, aby dospeli k interpretácii výrazu cie-
ľovej tváre. Takýto integrujúci proces si však vyžaduje viac času ako kontrastovanie. 
Z eye-trackingových metrík vyplýva, že čínski účastníci skutočne strávili v priemere 
pri každej snímke viac času ako Američania. Tí zase uskutočňovali viac prechodov 
k cieľovej tvári a pri niektorých emóciách sa pohybovali (rýchlo) tam a späť medzi 
cieľovou tvárou a kontextovou tvárou. Vzory pohľadu čínskych účastníkov mali me-
nej takýchto rýchlych sakadických prechodov, čo skôr naznačuje, že kontextové tváre 
boli fixované (dlhšie) bez toho, aby bola vždy porovnaná – zafixovaná aj cieľová tvár 
medzi jednotlivými prechodmi. Treba však poznamenať, že pre obe kultúry uskutoč-
nili takmer v  polovici podnetových úloh stratégiu kontrastovania, ale Američania 
vykazovali tento vzorec signifikantne viac ako Číňania.
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3 EYE- TRACKING TVÁROVÝCH VÝRAZOV  
AKO PREDIKTOR OSOBNOSTNÝCH ČŔT

Osobnosť a individuálne vlastnosti jednotlivcov hrajú dôležitú úlohu pri pohybe 
očí a fixácii pohľadu na ľudské emócie. Perlman a kol. (2009) konštatujú, že osob-
nostné črty majú významný vplyv na vzorce skenovania tvárí, pretože tieto vlastnos-
ti formujú také základné aspekty sociálneho poznávania, akým je očný kontakt. Na 
základe pohybov očí a skenovania emocionálnych výrazov tak možno usudzovať na 
niektoré špecifické črty osobnosti. 

Z teoretického modelu kongruencie (trait-congruency) sa dá predpokladať, že je-
dinci budú s väčšou pravdepodobnosťou vyhľadávať také podnety v prostredí, ktoré 
sa im najviac podobajú, resp. sú v zhodne s ich jadrovými presvedčeniami, zážitkami, 
zvnútornenými vlastnosťami, tendenciami a pod. (Bargh et al., 1988).

3.1 Big five 

Štrukturálny a opisný päťfaktorový model osobnosti je všeobecne uznávanou 
integrujúcou taxonómiou väčšiny individuálnych rozdielov medzi ľuďmi (Costa & 
McCrae, 1992). Existujú čiastkové empirické dôkazy o tom, že niektoré z vlastností 
z tzv. „Veľkej Päťky“ súvisia s pohľadom. 

Otvorenosť napríklad bola preukázateľne spojená s  častejším pohľadom na oči 
(ľudské tváre a postavy z programu na zvyšovanie sociálnej inteligencie), pravdepo-
dobne ako prostriedok na získanie informácií o podnete (Matsumoto et al., 2010). 
Extraverzia tiež súvisela so zníženým výkonom v anti-sakádových úlohách (Nguyen 
et al., 2008) a spontánnym pohybom očí, ako je zvýšená úroveň žmurkania (Franks, 
1963).

Antisakádová úloha sa opisuje cez proces, keď sa objaví periférny vizuálny cieľ. 
Vtedy musí subjekt potlačiť normálnu reflexívnu sakádu smerom k cieľu a namiesto 
toho sa pozrieť opačným smerom (je vyzývaný nepozerať sa na cieľ, keď sa náhle 
presunie napr. na roh obrazovky). Subjekty môžu vykonávať antisakádu správne ale-
bo môžu robiť tzv. opravené alebo neopravené chyby (Guitton et al., 1985) súvisia-
ce s reguláciou frontálnych neuronálnych okruhov (Guitton et al., 1985; Sweeney et 
al., 2001). Úloha tohto typu sa používa pri skúmaní neurologických a psychických 
porúch – napríklad Alzheimerova choroba (Abel et al., 2002); afektívne poruchy  
(Gooding & Tallent, 2001), ale aj schizotypálna porucha osobnosti (Ettinger et al., 
2005; Larrison et al., 2000). 



TVÁROVÉ VÝRAZY V EYE-TRACKINGU

  — 32 —

V tejto publikácii sa však primárne zameriavame na empirické dôkazy týkajúce 
sa tvárových výrazov ako podnetov, preto bližšie zistenia týkajúce sa iných stimulov 
nebudeme opisovať ani pri osobnostných prediktoroch očného pohľadu. Skúmanie 
v širšom kontexte podnetov je však omnoho rozpracovanejšie než práve pri tváro-
vých výrazoch ako stimuloch. 

V nadväznosti na model kongruencie, Perlman a kol. (2009) pri skúmaní osob-
nostných prediktorov fixácie očného pohľadu vychádzali z premisy, že osobnostná 
črta neuroticizmu súvisí s charakteristickou negatívnou emocionalitou a zvýšenou 
pozornosťou venovanou negatívnym, emočne nabitým signálom z prostredia. Zistili, 
že množstvo času stráveného pozeraním do očí vystrašených tvárí pozitívne súvise-
lo s neuroticizmom. Výsledky nadväzujú na predošlé výskumy, ktoré využívali naj-
mä porovnanie nahnevaných, šťastných a neutrálnych tvárových výrazov (prípadne 
smutných) pre explorovanie vzorcov skenovania anxióznych participantov (napr. 
Bradley et al., 2000; Mogg & Bradley, 2002) a overujú hypotézu týkajúcu sa prefe-
rencie neurotických jedincov. Na základe preferovania špecifického výrazu (prípad-
ne oblasti záujmu) tak vieme relatívne spoľahlivo usudzovať na vysokú črtu neuro-
tickosti. Práve vysoko neurotickí jednotlivci sa totiž venovali emocionálne nabitým  
a/alebo najinformatívnejším znakom ustráchanej tváre (očí), zatiaľ čo tí, ktorí majú 
nízky neuroticizmus, trávia takýmito podnetmi/oblasťami tváre menej času. Jednot-
livci s vysokým neuroticizmom môžu vnímať výrazný emocionálny výraz strachu 
ako signál hrozby v bezprostrednom prostredí, zatiaľ čo jedinci s nízkym neuroticiz-
mom môžu vnímať stimul menej nabitý emocionálnym obsahom/nebezpečenstvom. 
Týmto spôsobom môže osobnosť súvisieť nielen s tým, ako jednotlivci interpretujú  
a myslia na to, čo vidia, ale aj aké emocionálne najvýznamnejšie kontextové informá-
cie si vyberajú pre spracovanie

Vo vzťahu k osobnostným črtám Wu a kol. (2014) skúmali vplyv osobnostných 
čŕt tzv. „Veľkej Päťky“ (Big Five) na očný pohľad smerom k sociálnym podnetom 
– ľuďom vo videách. Zistili, že extraverzia a prívetivosť súviseli s väčším počtom po-
hľadov do očí, zatiaľ čo otvorenosť voči zážitku súvisela s menším počtom pohľadov 
do očí. Tieto zistenia tak možno interpretovať v súlade s osobnostnými tendenciami 
vychádzajúcimi z typológie tzv. „Veľkej päťky“, ktorá tak môže predikovať aj intenzi-
tu/dĺžku očného kontaktu. 

V rámci korelátov osobnostných čŕt a zamerania očného pohľadu sa ukazujú naj-
mä tieto skenovacie vzorce tvárových výrazov, ktoré poukazujú na typické prejavy 
osobnostných čŕt „Veľkej Päťky“ aj v kontexte pohľadu: 
– zvýšená fixácia na oblasť očí vo vzťahu k vyššej Otvorenosti (Matsumoto et al., 

2010; Wu et al., 2014),
– zvýšená fixácia na oblasť očí vo vzťahu k vyššej Extraverzii (Wu et al., 2014),
– zvýšená fixácia na oblasť očí vo vzťahu k vyššej Prívetivosti (Wu et al., 2014),
– zvýšená fixácia na oblasť očí vo vzťahu k vyššiemu Neuroticizmu (Perlman et al., 

2009).
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Môžeme pozorovať, že z  doterajšieho poznania korelátov pohľadu a  osobnos-
ti, hoci nejde o extenzívne rozpracovanú tematiku, osobnosti s tendenciami čerpať 
energiu zo vzťahov s  druhými (Extraverzia, Prívetivosť, Otvorenosť) sa vyznačujú 
skôr zvýšenou fixáciou pohľadu do očí druhých, prípadne väčšou excitáciou. Pre 
neurotické prejavy osobnosti však vzorec zvýšenej fixácie na emocionálne tváre platí 
špecificky najmä pre vystrašené výrazy, v súlade s modelom kongruentného správa-
nia osobnostných čŕt v prostredí.

3.2 Empatia

Empirické dôkazy ďalej odhaľujú asociáciu medzi očným pohľadom a empatiou. 
Cowan (2015) vo svojej dizertačnej práci uvádza súvislosť medzi empatickým zá-
ujmom a percentom času zotrvania v oblasti očí (dwell time). V rámci dizertačnej 
práce sa potvrdilo viacero hypotéz:

Pozitívna korelácia sa potvrdila medzi empatiou jednotlivcov a následným cel-
kovým časom stráveným fixáciou na oblasť očí tak v prípade smutného, ako aj neut-
rálneho videa s účinkujúcim hercom. Zatiaľ čo nezávisle od úrovne empatie, pohľad 
do očí bol významne dlhší pri emocionálnom type videa (smutne ladenom) než pri 
neutrálnom. Cowan (2015) ďalej preskúmal fixáciu nielen na smutné video, ale aj na 
ďalších 5 emócií (smútok, radosť, hnev, strach a záujem). V tomto prípade sa potvr-
dila dlhšia fixácia pri dynamických stimuloch smútku a hnevu pri zvýšenej empatii, 
ostatné emócie nepreukázali dlhší čas fixácie.

Nakoniec Cowan (2015) v štúdii manipuloval premennú tým, že k dynamickému 
prejavu smútku na videu bol pridaný aj prejav sĺz. Predpoklad, že vystavenie „skutoč-
ným“ slzám môže mať silnejší emocionálny vplyv a zosilňujúcu empatickú angažova-
nosť, ktorá by sa prejavila vo zvýšenom fixovaní pohľadu na očnú oblasť, však nebol 
potvrdený. Autor konštatuje, že je pravdepodobné, že ak je pozorovaný výraz pre 
respondentov dostatočne smutný, pridanie sĺz nemusí zvýšiť náš emocionálny stav 
alebo zmeniť spôsob, akým pozeráme.

Zaujímavé zistenia v súvislosti s empatiou priniesla aj štúdia, ktorú uskutočnili 
Yan a kol. (2017), zameraná na deti vo veku 5 – 6 rokov. Očný pohľad sa sledoval pri 
hľadaní emocionálneho výrazu tváre medzi neutrálnymi výrazmi a pri hodnotení in-
tenzity bolesti vo výraze tváre. Skúmal sa vzťah medzi empatiou detí a ich behaviorál-
nou a vnemovou reakciou na výraz bolesti. Deti detegovali bolestivý výraz rýchlejšie 
ako ostatné (nahnevané, smutné a šťastné) a deti s vysokou empatiou dosiahli lepšie 
výsledky pri hľadaní výrazu bolesti v tvári a priraďovali vyššiu intenzitu bolestivému 
výrazu. Hodnotenie bolesti bolo totiž predikované skóre v empatii, ktoré dosahovali. 
Pokiaľ ide o sledovanie očí pri detekcii bolesti, deti sa na bolesť fixovali rýchlejšie, 
avšak menej často a kratšie. Zo záujmových oblastí prevládali na tvári fixovanie na 
oči a ústa (fixované rýchlejšie, častejšie aj dlhšie). Popri eye-trackingu bolestivého 
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výrazu tak výsledky priniesli aj zistenie, že empatia detí im mohla uľahčiť hľadanie 
výrazu bolesti na tvári a podnietiť ich vnímať/hodnotiť intenzitu pozorovanej bolesti 
silnejšie.

3.3 Dominancia a submisivita

Terburg a kol. (2012) zistili, že zvýšená vlastnosť dominancie predikuje predĺžený 
pohľad (alebo neochotu odvrátiť pohľad) na maskovaný hnev v porovnaní s masko-
vaným šťastím. Autori vychádzali zo zistení, že pohľad na nahnevaný výraz je signá-
lom dominancie (Mazur & Booth, 1998) a charakteristiky dominancie alebo submi-
sivity by mali brániť alebo, naopak, uľahčiť pohľad do nahnevanej tváre (van Honk 
& Schutter, 2007). V porovnaní s nahnevaným výrazom je však šťastný výraz tváre 
nedominantným (Ellis, 2006) a zároveň šťastné tváre vyvolávajúce pozitívne hodno-
tenie sú motivujúce (Murphy & Zajonc, 1993; Winkielman et al., 2005). Na rozdiel 
od nahnevanej tváre je šťastná tvár teda automatickým a nedominantným znakom 
odmeny.

3.4 Hanblivosť

 Wang a kol. (2012) sa snažili objasniť vzťah medzi hanblivosťou (shyness) a vzor-
mi skenovania tváre. Všeobecne sú plachosť a sociálna úzkosť charakterizované upri-
amovaním pozornosti na seba samého, keď jedinec očakáva alebo predvída sociálnu 
situáciu (Cheek & Melchior, 1990).

Wang a kol. (2012) zistili, že skóre hanblivosti respondentov negatívne korelovalo 
s fixáciou na oči bez ohľadu na rasu stimulu, ktorý pozorovali. Čím boli účastníci 
hanblivejší, tým menej času trávili fixovaním očí ľudí vyjadrujúcich emócie. Účast-
níci s vysokou úrovňou hanblivosti mali tendenciu fixovať sa podstatne viac na ob-
lasti tesne pod očami v porovnaní s málo hanblivými účastníkmi štúdie. V prípade 
plachých, hanblivých ľudí to môžeme považovať za spôsob, ako sa vyhnúť priamemu 
kontaktu s očami. Autori uviedli, že výsledky tak podporujú tzv. hypotézu vyhýbania 
sa (avoidance hypothesis of shyness), čo naznačuje, že hanbliví jedinci majú tendenciu 
vyhýbať sa priamej fixácii na oči ostatných. Tieto zistenia sa tak zhodujú so signifi-
kantnými znakmi plachosti a sociálnej úzkosti – averzia voči pohľadu a vyhýbanie sa 
osobnej interakcii (Pilkonis, 1977). 
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4 ŠPECIFIKÁ OČNÝCH POHYBOV NA TVÁROVÉ VÝRAZY  
PRI PSYCHICKÝCH PORUCHÁCH 

Výskumy v  oblasti skúmania špecifických mechanizmov orientácie pozornosti 
a  skreslení (bias) pri upriamení/odvrátení pozornosti naznačujú, že afektívne po-
ruchy sú charakterizované istými preferenciami, resp. skresleniami pozornosti na 
emočné podnety. Technológia sledovania očí, ktorá umožňuje relatívne priame a ne-
pretržité meranie zjavnej vizuálnej pozornosti, tak môže poskytnúť dôležitý doplnok 
ku konceptualizácii a  interpretácii mechanizmov spracovávania tvárových emócií. 
Tieto zistenia zatiaľ nemajú jednoznačnú líniu verifikovaných zistení, resp. diferen-
covaná metodológia štúdií, technológia eye-trackerov a náročnosť skúmania nepos-
kytuje dosiaľ finálny návod, ako by sa z nich dalo usudzovať na diagnostikovanie ľudí 
na základe ich pohybov očí. Existujú však čiastkové zistenia, ktoré naznačujú koreláty 
pohľadu niektorých premenných, ktorých prehľad uvádzame.

4.1 Depresia

Zrejme najspomínanejšou teóriou o  upriamovaní pozornosti pri depresívnych 
symptómoch je Beckova teória (1976) „pozornosti zodpovedajúcej nálade“, (mood-
congruent model), podľa ktorej negatívny vplyv depresívnej nálady spôsobuje zvýše-
nú pozornosť na negatíve stimuly. 

V štúdii, ktorú vykonali Duque a Vázquez (2015), nájdeme podporenie tohto te-
oretického modelu a zároveň v nej vidíme dôkazy pre dvojité skreslenie pozornosti 
pre pozitívne a negatívne emočné tváre medzi respondentmi s depresiou. Klinicky 
depresívni jedinci (ale bez medikamentóznej liečby) a  kontrolná skupina boli po-
rovnávaní pri sledovaní emocionálnych tvárí (veselé, smutné, nahnevané) a neut-
rálnych výrazov. Výsledky preukázali dvojité skreslenie pozornosti, a  to jednak vo 
forme zvýšenej pozornosti na smutné tváre a tiež zníženej pozornosti na šťastné tváre 
v celkovom čase fixácie. Niektoré štúdie u depresívnych ľudí ilustrujú absenciu tzv. 
„ochraňujúceho skreslenia“ (protective bias). Toto skreslenie je charakterizované pre-
ferenciou pozornosti pre pozitívne informácie a je typicky prítomné u jedincov bez 
depresie (McCabe & Gotlib, 1995). Môže byť interpretované ako necitlivosť na odme-
nu (reward), čo znamená, že odmeňujúce stimuly (pozitívne emócie) nedokážu upú-
tať pozornosť (Armstrong & Olatunji, 2012). Znížená pozornosť na pozitívne stimuly 
by mohla súvisieť s deficitom šťastia a neschopnosťou ho prežívať, čo je faktor, ktorý 



TVÁROVÉ VÝRAZY V EYE-TRACKINGU

  — 36 —

sa javí ako špecifický práve pre depresívne poruchy (Clark & Watson, 1991). Výsledky 
replikovali aj Bodenschatz a kol. (2018), ktorí analyzovali aj ďalšie príznaky depresie 
– negatívnu afektivitu (NA). Štúdia skúma, ako implicitné a explicitné NA, ako aj dep-
resívne príznaky reportované samými respondentmi predikujú skreslenie pozornosti 
(attentional bias) na vzorke zdravých jedincov. Sledovanie očí prebehlo počas úlohy 
voľného sledovania, v ktorej sa súčasne zobrazovali obrazy smutných, nahnevaných, 
šťastných a neutrálnych tvárí. Implicitná afektivita účastníkov bola meraná nepriamo 
pomocou Testu implicitných pozitívnych a negatívnych afektov. Autori použili eye-
trackingový parameter dwell time ako indikátor trvalej pozornosti, ktorý predstavuje 
súčet trvania všetkých fixácií a sakád v danej AOI v sekundách. Ukázalo sa, že vyššia 
úroveň depresívnych symptómov bola spojená s trvalejšou pozornosťou na smutné 
tváre a zníženou pozornosťou na šťastné tváre. Implicitná, ale nie explicitná NA do-
konca významne predikovala orientáciu pohľadu na smutné tváre nezávisle od depre-
sívnych symptómov (meraných sebavýpoveďovou škálou depresie), čo poukazuje na 
potrebu skúmať nielen explicitné a subjektívne hodnotenia, ale aj implicitné afekty.

Netypický vzorec skenovania tvárových výrazov priniesla štúdia, ktorú urobi-
li Wu a kol. (2012). Táto štúdia porovnávala rozpoznávanie výrazu medzi zdravý-
mi jedincami s vysokými a nízkymi depresívnymi príznakmi, pričom sa sledovali aj 
ich pohyby očí. Skóre vyššie ako 50 na sebavýpoveďovej škále depresie (M = 56,55,  
SD = 1,93) definovalo skupinu s vysokou depresiou a menej ako 50 bodov skupinu 
s nízkou depresiou (M = 44,05, SD = 3,75). Skupina, v ktorej sa nachádzali vysoko 
depresívni respondenti, rozpoznávala všetky výrazy tváre oveľa rýchlejšie ako skupi-
na s nízkymi hodnotami depresie, avšak neprejavilo sa to pri viac/menej úspešnom 
rozpoznávaní tvarových emócií. Navyše, táto štúdia odhalila abnormálne pohyby očí  
u depresívnych participantov. Trávili totiž všeobecne menej času v oblastiach záujmu, 
ale, naopak, viac času trávili sledovaním ľavého vizuálneho poľa tváre. Autori to vysvet-
ľujú cez indikátor hyperaktivácie pravej hemisféry počas rozpoznávania výrazu tváre.

Hunter a kol. (2020) tiež priniesli zistenia, ktoré naznačujú problémy, resp. špeci-
fické vzorce skenovania skôr pozitívnych výrazov u depresívnych ľudí. Autori vyzdvi-
hujú metriku celkového času stráveného v oblasti (dwell time), keďže poskytuje pod-
robnejšie informácie na vyhodnotenie toho, ktoré oblasti tváre sa používajú častejšie 
na spracovanie emocionálnych tvárí. Uvádzajú, že hoci z výsledkov sa javí, že jedinci 
s neklinickou úrovňou depresívnych symptómov spracovávajú emočné prejavy veľ-
mi podobne ako jedinci s malými až žiadnymi depresívnymi príznakmi, objavila sa 
jedna pozoruhodná výnimka. Všeobecne totiž jedinci prezerali pri emocionálnych 
výrazoch centrálnu oblasť tváre („T“ oblasť), nižšie a stredné AOI častejšie ako horné 
a neťažiskové oblasti. Rozdiel medzi dolnými a strednými AOI sa však objavuje len 
pri emócii šťastia, keď majú jedinci vyššie depresívne príznaky v porovnaní s jedin-
cami bez depresívnych symptómov.

Rovnako aj veľkosť zreníc sa mení aj vo vzťahu k psychopatologickým markerom. 
Depresívni jedinci vykazovali vyššiu trvalú dilatáciu zreníc na emočné informácie 
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ako kontrolné skupiny (Siegle et al., 2001). Ďalšie štúdie dali do vzťahu depresiu a sle-
dovanie negatívnych emocionálnych výrazov. Steidtmann a kol. (2010) uviedli, že 
veľkosť zreničiek sa zvýšila u jedincov s depresiou v porovnaní so zdravými účastník-
mi, keď im boli predložené negatívne tvárové výrazy, ale iba vtedy, keď mali účastníci 
s depresiou vopred vyvolanú negatívnu náladu.

Štúdia, ktorú uskutočnili Duque a kol. (2014), skúmala vzťahy medzi ruminá-
ciou a mechanizmami pozornosti aktivovanými u jednotlivcov s rôznymi úrovňa-
mi závažnosti depresie, zatiaľ čo sa pozerali na smutné, nahnevané a šťastné tváre. 
Dilatácia zreníc a celkový čas venovaný negatívnym tváram korelovali s globálnym 
ruminatívnym štýlom, pričom pre dysforických respondentov ruminácia významne 
korelovala s celkovým časom fixácie na smutné tváre (Duque et al., 2014). 

Pri depresii a špecifických vzoroch správania však treba brať do úvahy výsledky 
metaanalýz, ktoré zhŕňajú Suslow a kol. (2020). Inkluzívnymi kritériami boli typ vý-
skumu, ktorý skúmal pozornosť na emočné informácie u pacientov trpiacich akút-
nou klinickou depresiou pomocou metodiky sledovania očí v porovnaní so zdravou 
kontrolnou skupinou, články v anglickom jazyku a vek vzorky nad 18 rokov.

Podľa výsledkov možno usúdiť, že klinická depresia je charakterizovaná vyššou 
zaujatosťou pozornosti na dysforické stimuly a nižšou zaujatosťou v prípade pozi-
tívnych stimulov v porovnaní so zdravými jedincami. Rovnako sa nedá jednoznač-
ne dedukovať, že pacienti s depresiou prejavujú abnormality pri prvotnej orientácii 
na emočné podnety, a zároveň z metaanalýzy vyplynulo, že tieto rozdiely medzi pa-
cientmi a zdravými subjektmi v pozornosti na pozitívne stimuly sa môžu s vekom 
zmenšovať. Niektoré spoločné črty pohľadu platia však pre konštrukty depresie aj 
anxiety – zvýšená pozornosť najmä pre negatívne stimuly a vyhýbanie sa pozitívnym 
stimulom. Bližšie informácie a základný prehľad uvádzame v tabuľke 3, ktorá prináša 
zhrňujúci prehľad v skenovacích vzorcoch depresívnych participantov (len pre sti-
muly v podobe tvárových výrazov).

Tabuľka 3 
Výskumy eye-trackingu na vzorke klinicky depresívnych jedincov (upravené podľa Suslow et 
al., 2020)
Referencia Vzorka Tvárové 

emócie
Metóda Čas Hlavné výsledky

Allard & 
Yaroslavsky

Depresívni 
pacienti 
(N = 17); 
KS 
(N = 70)

Neutrálny 
výraz, 
šťastie  
a smútok 

Odpútanie 
pozornosti 
od šťastné-
ho výrazu 
a smutného 
tvárového 
výrazu 

Ne-
udaný

Pomalé odpútanie sa od smutných 
tvárí a rýchle odpútanie sa od 
šťastných tvárí bolo špecificky 
spojené s depresívnymi tendencia-
mi (tzv. brooding).
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Referencia Vzorka Tvárové 
emócie

Metóda Čas Hlavné výsledky

Bodenschatz 
(2018)

Depresívni 
pacienti 
(N = 31); 
KS 
(N = 31)

Šťastie, 
smútok, 
hnev, 
neutrálny 
výraz 

Voľné pozera-
nie na tváre

10 s Vyššia úroveň depresívnych 
symptómov bola spojená s trvalej-
šou pozornosťou na smutné tváre  
a zníženou pozornosťou na šťast-
né tváre. Implicitná (ale nie expli-
citná) NA významne predikovala 
orientáciu pohľadu na smutné 
tváre nezávisle od depresívnych 
symptómov.

Duque 
(2015)

Depresívni 
pacienti 
(N = 16); 
KS  
(N = 34)

Šťastie, 
smútok, 
hnev, 
neutrálny 
výraz

Voľné pozera-
nie na tváre 

3,5 s Dvojité skreslenie pozornosti vo 
forme zvýšenej pozornosti na 
smutné tváre a zníženej pozor-
nosti na šťastné tváre v celkovom 
čase fixácie.

Isaac et al. 
(2014)

Depresívni 
pacienti 
(N = 16); 
KS 
(N = 21)

Šťastie, 
smútok, 
hnev, 
neutrálny 
výraz

Voľné 
pozeranie 
na tváre

10 s Zdraví jedinci sa vyznačovali 
dlhším trvaním pohľadu na šťast-
né tváre v porovnaní s aktuálne 
depresívnymi jedincami, ale nie  
v porovnaní s depresívnymi jedin-
cami v remisii.
Obidve skupiny pacientov – aktu-
álne depresívni aj v remisii – pre-
ukázali dlhšie udržiavanú fixáciu 
na všetkých emocionálnych tvá-
rach v porovnaní s KS.

Lazarov 
(2018)

Depresívni 
pacienti 
(N = 20); 
KS  
(N = 20)

Šťastie, 
smútok 
a neutrálny 
výraz 

Voľné  
pozeranie na 
tváre 

3 s V porovnaní s vysokoškolákmi  
s nízkou úrovňou depresie sa 
pacienti so závažnou depresiou  
a študenti s vysokou úrovňou 
depresie fixovali na smutné tváre 
výrazne dlhšie. Výsledky tiež uká-
zali významne dlhší čas zotrvania 
na AOI šťastných tvárí  
v porovnaní s AOI smutných tvárí 
iba v skupine s nízkou úrovňou 
depresie.

Lu a kol 
(2017)

Depresívni 
pacienti 
(N = 75); 
KS 
(N =90)

Šťastie, 
smútok 
a neutrálny 
výraz 

Voľné pozera-
nie na tváre 

3 s V porovnaní s nedepresívnymi 
kontrolnými respondentami mali 
pacienti so závažnou úrovňou 
depresie významne zníženú 
pozitívne skreslenie pozornosti 
a zvýšené negatívne skreslenie 
pozornosti bez ohľadu na vek. 
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Referencia Vzorka Tvárové 
emócie

Metóda Čas Hlavné výsledky

Mogg (2000) Depresívni 
pacienti 
(N = 15); 
KS 
(N = 16)

Šťastie, 
smútok, 
hrozba 
(hnev), 
neutrálny 
výraz 

„Dot probe“ 
úloha 

1 s Jedinci s generalizovanou úzkost-
nou poruchou (bez depresívnej 
poruchy) s väčšou pravdepodob-
nosťou hľadeli skôr na ohrozujúce 
tváre než na neutrálne tváre v 
porovnaní s kontrolnou skupinou  
a osobami s depresívnou poru-
chou. Taktiež rýchlejšie zamerali 
svoj pohľad na nahnevané tváre, 
než smerom od nich, vo vzťahu  
k ďalším dvom skupinám (a teda  
aj depresívnej).

Noiret 
(2016)

Depresívni 
pacienti (N 
= 20); KS 
(N = 62)

Smútok, 
šťastie 
a neutrálny 
výraz

Voľné pozera-
nie na tváre 

15 s Starší ľudia v depresii strávili 
menej času a kratšie fixácie na 
emočné tváre než ako zdraví starší 
dospelí, ale iba v prípade smut-
ných a neutrálnych výrazov, bez 
výrazného rozdielu pre šťastné 
tváre.

Sanchez 
(2013)

Depresívni 
pacienti (N 
= 16); KS 
(N = 19)

Šťastie, 
smútok, 
hnev, 
neutrálny 
výraz

Účastníci 
museli od-
pútať svoju 
pozornosť od 
emocionálne-
ho materiálu, 
aby sa dostali 
k neutrálne-
mu stimulu 
(počítal sa čas 
potrebný na 
odpútanie)

3 s Depresívnym jedincom v porov-
naní s KS trvalo signifikantne 
dlhšie, kým sa odpútali od smut-
ných tvárí.

Soltani 
(2015)

Depresívni 
pacienti 
(N = 16); 
KS 
(N = 33)

Šťastie, 
smútok, 
hnev, 
neutrálny 
výraz

Voľné pozera-
nie na tváre 

8 s Depresívni účastníci v remisii, 
rovnako ako aktuálne depresívni 
jedinci prejavovali zaujatú pozor-
nosť k smutným a od šťastných 
tvárí.

Unruh 
(2020)

Depresívni 
pacienti 
(N = 24); 
KS 
(N = 24)

Šťastie, 
smútok, 
hnev, 
neutrálny 
výraz

Voľné pozera-
nie na tváre

5 s Depresívni jedinci orientovali 
rýchlejšie pozornosť na negatívne 
výrazy a celkovo strávili menej 
času pozeraním sa na pozitívne 
stimuly v porovnaní s KS.

Poznámky: KS = kontrolná skupina, N = počet respondentov. 
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 4.2 Úzkostné poruchy

Pri detekcii úzkostných porúch Mogg a kol. (2004) predstavujú hypotézu vigi-
lancie – vyhýbania (the vigilance – avoidance hypothesis). Obsahuje predpoklad, že 
úzkostní jedinci ľahšie detegujú hrozbu a orientujú k nej pozornosť. Znamená to, že 
spočiatku sú hypervigilantní na hrozbu, ale následne sa vyhýbajú hrozbe pri dlhšom 
trvaní expozície. Výskumy (napr. Wiens et al., 2008) potvrdili, že jedinci s úzkostnými 
poruchami majú nižšie detekčné prahy pre ohrozujúce podnety a tieto znížené prahy 
vedú k následnému zvýšeniu orientácie na hrozbu (napr. Mogg & Bradley, 2002).

Schechner a kol. (2013) sa prostredníctvom sledovania očí zmerali na rozdiely 
u úzkostných a neúzkostných adolescentov pomocou sledovania nahnevaných, šťast-
ných a neutrálnych tvárí. V súlade s hypotézou vigilancie úzkostná skupina prejavo-
vala väčšiu zaujatosť voči nahnevaným tváram ako neúzkostná skupina. Konkrétne, 
úzkostní jednotlivci s väčšou pravdepodobnosťou nasmerovali svoju prvú fixáciu na 
nahnevané tváre a ich fixácia na nahnevané tváre bola rýchlejšia ako na neutrálne 
tváre, pričom ide skôr o rýchly a automatický proces než o plne uvedomovanú ten-
denciu.

Podobne Wang a Yue (2011) sledovali pohyby očí účastníkov v úzkostných sku-
pinách s vysokými alebo nízkymi úrovňami anxiety. Výsledky ukázali, že počiatočné 
body fixácie jednotlivcov v skupine s vysokou úzkosťou pre rôzne výrazy boli väčšinou 
lokalizované na nose. Okrem toho boli citlivejší na negatívny výraz tváre namiesto 
pozitívneho a mali špecifické skenovanie výrazov – väčšinou arabskej číslice 7. 

Pre objasnenie zákonitostí pri eye-trackingu úzkostných ľudí ponúkajú Arm-
strong a Olatunji, (2012) metaanalýzu (do roku 2012), ktorá porovnáva špecifické 
skenovanie úzkostných a depresívnych jedincov. Do metaanalýzy bolo zaradených 
33 experimentov, N = 1579 zameraných na vzťah eye-trackingu + úzkosti/depresie.

Výsledky ukazujú, že úzkosť, ale nie depresia, sa vyznačuje orientáciou pozornos-
ti na vnímané hrozby. Depresia sa ukázala primárne charakterizovaná skresleniami 
voči pozitívnym stimulom, keď depresívni jedinci sa všeobecne menej zameriava-
jú na príjemné podnety pri sledovaní ich očných pohybov (nazývané aj „anhedonic 
bias“ = anhedonické skreslenie). Naproti tomu, depresívni jedinci vykazovali v porov-
naní s nedepresívnymi jedincami zvýšenú pozornosť na dysforické podnety (ale nie 
na ohrozujúce podnety) (Armstrong & Olatunji, 2012).

Z doterajších výskumov sa preto javí, že jednotlivci s úzkostnými poruchami sig-
nalizujú aj preferencie alebo skreslenie (bias) hlavne na nahnevané a vystrašené tváre, 
ktoré sa považujú za podnety súvisiace s hrozbou (Hankin et al., 2010; Peckham et al., 
2010). Na základe hypotézy o tzv. pozornostnom skreslení (attentional bias) a reakti-
vite zreníc úzkostní jedinci zároveň vykazujú zvýšenú trvalú dilatáciu zreníc v reakcii 
na vystrašené tváre v porovnaní so skúmanými účastníkmi bez znakov úzkosti (Price 
et al., 2013).
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Burkhouse a kol. (2014) navyše pozorovali reaktivitu zreničiek u detí s úzkost-
nými a depresívnymi matkami, pričom ako stimuly používali smutné, šťastné a na-
hnevané tváre. Reaktivitu zreničiek považovali za indikátor skresleného spracovania 
emocionálnych informácií, čo spoľahlivo preukázali aj výsledky. Deti matiek s anam-
nézou depresie vykazovali zväčšené zrenice v porovnaní s deťmi zdravých matiek, 
ale iba v prípade smutných výrazov tváre. Zvýšená pupilárna reaktivita sa prejavila aj  
u detí úzkostlivých matiek, ale opäť iba pri jednom špecifickom výraze – hneve.

V závere môžeme zhrnúť, že úzkostní jedinci sa vyznačujú týmito špecifikami pri 
sledovaní pohľadu: 
– sú hypervigilantní na hrozbu, ale následne sa vyhýbajú hrozbe pri dlhšom trvaní 

expozície ohrozujúceho stimulu,
– prejavujú preferencie alebo skreslenie fixácií najmä na nahnevané a vystrašené 

tváre, ktoré sa považujú za podnety súvisiace s hrozbou,
– prvú fixáciu častejšie upriamujú na nahnevané tváre a je rýchlejšia než na neutrál-

ne tváre, 
– prvotné fixácie v rámci AOI sú väčšinou lokalizované na nose a špecifické je aj 

skenovanie výrazov – v tvare arabskej číslice 7,
– vykazujú zvýšenú trvalú dilatáciu zreníc v reakcii na vystrašené tváre a zároveň sa 

zvýšená pupilárna reaktivita prejavila aj u detí úzkostlivých matiek, avšak iba pri 
hneve.

4.2.1 Sociálna úzkosť

Claudino a kol. (2019) sa snažili zistiť pomocou systematického prehľadu 13 člán-
kov z elektronických databáz (od roku 1988 do 4.12.2017), či existujú špecifické vzo-
ry vizuálneho skenovania a fixácie očí, ktoré sú charakteristické pre ľudí so sociálnou 
úzkosťou (social anxiety disorder = SAD). SAD je charakterizovaná ako strach zo 
sociálnych situácií, v ktorých sa jedinec obáva, že ho ostatní budú hodnotiť negatívne 
(American Psychiatric Association, 2013). Keďže sa SAD považuje za chronickú po-
ruchu, ktorá narúša sociálnu interakciu a spôsobuje významné ťažkosti v akademic-
kej, profesionálnej, osobnej aj emočnej oblasti (Arrais et al., 2010; Kaplan, Sadock,  
& Grebb, 2003 in Claudino et al., 2019), výrazy tváre sa používajú ako experimentál-
ne podnety na pochopenie skreslení v spracovaní sociálnych/emocionálnych infor-
mácií medzi ľuďmi trpiacimi sociálnou úzkosťou (Coles et al., 2008 in Claudino et 
al., 2019).

Claudino a kol. (2019) analyzovali výskumy, z ktorých sa dalo súdiť, že subjek-
ty so SAD vykazovali vzorec „hypervigilancia – vyhýbanie sa“ v reakcii na emócie. 
Pri pozorovaní negatívnych výrazov síce upriamovali pozornosť práve na negatívne 
emócie (strach, hnev), ale zároveň sa vyhýbali významným oblastiam tváre pri týchto 
výrazoch, najmä očiam. Tento efekt sa teda premietal do väčšieho počtu fixácií v pr-
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vých okamihoch, po ktorých ale nasledovalo vyhýbanie sa pohľadu, najmä v prípade 
negatívnych emócií. Zo štúdií sa tiež dá pozorovať preferencia emocionálnych tvárí 
pred objektmi alebo neutrálnymi výrazmi a vyhýbanie sa oblastiam s nápadnými 
črtami tváre, najmä oblasti očí, v prípade negatívnych výrazov. Stručný opis štúdií 
uvádzame v tabuľke 4.

Zaujímavé však je, že vzorec vyhýbanie sa oblastiam s nápadnými črtami tváre, 
najmä oblasti očí, okrem negatívnych výrazov, sa objavuje dokonca aj pri pozitívnom 
výraze šťastia ako dôsledok možného strachu z pozitívneho hodnotenia (Schofield 
et al., 2013; Wieser et al., 2009). Negatívne stimuly sú častejšie empiricky testované 
a overované. Možno však konštatovať, že ak sú porovnávané obrázky pozitívnej, ne-
gatívnej a neutrálnej valencie – ukazuje sa väčšie vyhýbanie sa negatívnym emóciám 
ako pozitívnym.

Autori však zdôrazňujú, že výrazným obmedzením týchto štúdií je, že používajú 
iba statické výrazy na obrázkoch/fotografiách, ktoré môžu znížiť ekologickú platnosť 
výsledkov, keďže skenovanie emocionálnych výrazov v realite je oveľa viac dynamické 
a komplexnejšie. Hoci je teda eye-trackingový dizajn výskumu stále viac populárny pri 
zisťovaní vzorcov skenovania výrazov klinicky diagnostikovanými jedincami, výsled-
ky štúdií majú veľmi variabilné metodologické východisko aj spracovanie dát, čo na-
rúša konzistentnosť záverov a možných porovnaní väčšej databázy doterajších zistení.

Podobne uzatvárajú aj Ferreira a kol. (2020) v ďalšom systematickom prehľade, 
že v prípade SAD sa dá pozorovať vzorec počiatočnej hypervigilancie a neskoršieho 
vyhýbania sa, najmä v prípade negatívnych výrazov tváre, najčastejšie hneve. Autori 
však rovnako upozorňujú na nekonzistentnosť zistení a opatrnosť pri vyvodzovaní 
záverov. 

Tabuľka 4 
Výskumy eye-trackingu na klinickej vzorke s generalizovanou úzkostnou poruchou (uprave-
né podľa Claudino et al., 2019)

Referencia Vzorka Stimuly Tvárové 
emócie

Metóda Čas Hlavné výsledky

Horley et 
al. (2003)

Klinickí 
SAD 
pacienti 
(N = 15); 
KS 
(N = 15)

Fotografie Neutrálny 
výraz, šťas-
tie a smútok 

Vyžadovalo 
sa, aby sa na 
fixačný bod 
pozerali 1 s, 
iba kým sa 
neobjavila 
tvár. Potom sa 
mohli respon-
denti voľne 
pozerať na 
tvár

10 s Pacienti so SAD: 
znížené fixácie 
pre smútok 
a neutrálny výraz; 
dlhšia skenovacia 
dráha; tendencia 
vyhnúť sa fixácii 
na oči, nos a ústa; 
vyhýbanie sa 
očiam na smutných 
tvárach.
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Referencia Vzorka Stimuly Tvárové 
emócie

Metóda Čas Hlavné výsledky

Horley et 
al. (2004)

Klinic-
kí SAD 
pacienti 
(N = 22); 
KS(N = 22)

Fotografie Šťastie, 
smútok, 
hnev, 
neutrálny 
výraz 

Voľné 
pozeranie na 
tváre

10 s Pacienti so SAD: 
Hypervigilancia; 
vyhýbanie sa 
očiam v prípade 
hnevu.

Garner et 
al. (2006)

Experi-
ment 1: 
(N = 40) 
študenti 
(SAD 
a KS); 
Experi-
ment 2: 
(N = 40) 
študenti 
(SAD a 
KS)

Fotografie 
tvárí  
a do-
mácich 
predmetov 
(napr. 
stolička, 
lampa, 
hodiny)

Neutrálny 
výraz, 
šťastie  
a hnev

Dvojica 
obrázkov 
(neutrálny 
výraz alebo 
neutrálny 
objekt), ktoré 
sú následne 
nahradené 
dvoma bodmi 
(vertikálnymi 
alebo horizon-
tálnymi)  
v polohe jed-
nej z tvárí. 
Vyžadovalo sa 
označiť orien-
táciu bodov.
Experiment 2: 
Pred úlohou 1 
boli vyzvaní, 
aby predniesli 
prejav pred 
kamerou

1,5 s Pacienti so SAD: 
Prvá fixácia a dĺžka 
fixácie v prípade 
emocionálnych 
tvárí; dlhší 
čas fixácie na 
neutrálnych  
tvárach ako na 
objektoch.
Experiment 2: 
Subjekty so SAD: 
Kratšia latencia 
(čas čakania) 
fixácie na emočné 
tváre, ale s kratším 
celkovým časom 
fixácie.
Obe skupiny: 
Počiatočná 
fixácia a pohľad 
udržiavaný dlhšie 
na tvári oproti 
objektom.

Mühlberger 
et al. (2008)

SAD 
študenti 
(N = 12); 
KS 
(N = 14)

Virtuálne 
prostredie 
s výťa-
hom, 
osobou 
alebo vir-
tuálnym 
objektom 
(napr. 
knižnica)

Hnev a šťas-
tie

Vo výťahu  
s otvárajúcimi 
sa dverami 
(60 poschodí) 
boli prezento-
vané dvojice 
podnetov 
(dvaja ľudia  
s rôznymi pre-
javmi, jeden 
šťastný človek 
a knižnica, 
jeden nahne-
vaný človek  
a knižnica)

6 s Pacienti so SAD: 
Spočiatku sa vyhý-
bali tváram a vyhý-
bali sa udržiavaniu 
fixácie na nahneva-
ných tvárach.
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Referencia Vzorka Stimuly Tvárové 
emócie

Metóda Čas Hlavné výsledky

Weiser et 
al. (2009b)

N = 29 
študentky 
(rozdelené 
do 2 sku-
pín)

Virtuálne 
fotografie 

Šťastie, 
hnev a neut-
rálny výraz 

Preskúmanie 
dvojíc tvárí 
(neutrálne  
– emočné). 
Následné 
posúdenie 
valencie 
a vzrušivosti 
(aurousal) 
tváre

3 s Pacienti so SAD: 
Hypervigilancia pri 
prvej fixácii  
v prípade emoč-
ných tvárí; zvýšená 
zaujatosť voči 
šťastným ženským 
tváram; model 
hypervigilancie 
– vyhýbania pre 
emočné tváre.

Weiser et 
al. (2009a)

Študenti 
s vysokou 
hodno-
tou SAD 
(N = 21); 
s nízkou 
hodno-
tou SAD 
(N = 21); 
KS 
(N = 20)

Virtuálne 
fotografie 

Šťastie, 
hnev, smú-
tok, strach 
a neutrálny 
výraz 

Tváre boli 
zobrazené 
po stranách 
obrazovky. 
Vyžadovalo sa 
uskutočnenie 
prosakád ale-
bo antisakád 
smerom  
k tváram, ná-
sledné posú-
denie valencie 
a vzrušivosti 
(aurousal) 
tváre

1 s Pacienti so SAD: 
Antisakády s väč-
ším počtom chýb 
v reakcii na všetky 
výrazy tváre.
Obe skupiny: 
Správne antisakády 
s dlhším časom v 
reakcii na ustrácha-
né tváre.

Moukheiber 
et al. (2010)

SAD 
pacienti 
(N = 26); 
KS 
(N = 24)

Mužské 
a ženské 
fotografie 

Šťastie, 
prekvapenie, 
znechutenie, 
smútok, 
hnev, strach 
a neutrálny 
výraz

Nebola žiad-
na špeciálna 
úloha pre 
respondentov, 
subjekty mali 
iba udržiavať 
polohu hlavy 
v pokoji  
a po krížovej 
kalibrácii  
v strede obra-
zovky medzi 
obrázkami si 
mali voľne 
prezerať ob-
rázky

10 s Pacienti so SAD: 
Všeobecne hyper-
skenovanie a zní-
ženie fixácií a času 
pre oblasť očí a pre 
konkrétne emócie, 
predovšetkým hnev 
a znechutenie. 
Nebol pozorovaný 
žiadny rozdiel vo 
vzťahu k vyhý-
baniu sa pohľadu 
podľa pohlavia 
subjektu a pohlavia 
stimulu.
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Referencia Vzorka Stimuly Tvárové 
emócie

Metóda Čas Hlavné výsledky

Lange et al. 
(2011)

SAD 
študenti 
(N = 22); 
KS 
(N = 21)

Fotografie Hnev, šťas-
tie a neutrál-
ny výraz

Preskúmanie 
matice neut-
rálnych –  
nahnevaných 
tvárí alebo 
šťastných – 
nahnevaných 
tvárí. Posúde-
nie matice ako 
priateľskej 
alebo nie

500 ms 
alebo 
2.5 s

Pacienti so SAD: 
Dlhšia fixácia na 
nahnevané tváre, 
avšak rýchlejšie 
odvrátenie sa, ak 
bola prvotná fixá-
cia na nahnevanú 
tvár.

Schofield et 
al. (2013)

Klinickí 
SAD pa-
cienti (N 
= 19); KS 
(N = 20)

Fotografie Šťastie, 
strach, hnev 
a neutrálny 
výraz 

Dvojice vý-
razov tváre 
(neutrálne 
– nahnevané; 
vystrašené 
– neutrálne, 
šťastné – 
neutrálne) 
nahradené 
šípkou dole 
alebo hore  
v polohe jed-
nej z tvárí. 
Vyžadovalo 
sa označenie 
typu šípky

1.5 s Pacienti so SAD: 
Podobný vzor fixá-
cie smerom  
k emóciám aj neut-
rálnemu výrazu.
KS: Viac fixácie 
smerom k radosti 
v posledných chví-
ľach prezentácie  
a menej počas ce-
lej prezentácie vo 
vzťahu k negatív-
nym emóciám.
Obe skupiny: Niž-
šia latencia fixácie 
na emočné tváre.

Finch et al. 
(2016)

SAD štu-
denti (N 
= 36); KS 
(N= 37)

Fotografie Hnev, šťas-
tie a neutrál-
ny výraz 

Prezeranie 
si dvojice 
výrazov tváre 
počas 3 000 
ms v dvoch 
fázach: počas 
prvých 500 
ms expozície 
a počas zostá-
vajúceho času

3 s Pacienti so SAD: 
Počiatočná zauja-
tosť smerom  
k sociálnej hrozbe 
(prvotná fixácia) 
a následné vy-
hýbanie sa. Pri 
prezeraní nahneva-
ných a šťastných 
tvárí boli ostražití 
najmä sociálne 
úzkostliví účastníci 
v experimentálnej 
podmienke vyvo-
lávajúcej strach zo 
smrti.
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Referencia Vzorka Stimuly Tvárové 
emócie

Metóda Čas Hlavné výsledky

Boll et al. 
(2016)

Klinickí 
SAD 
pacienti  
(N = 22); 
KS 
(N = 22)

Sivé foto-
grafie

Hnev, strach, 
šťastie, neut-
rálny výraz 

Experiment 
1: Hodnotili 
emócie tváro-
vých stimulov 
– inštrukcia, 
čo najrýchlej-
šie a najpres-
nejšie
Experiment 
2: Identifi-
kujte cieľové 
písmeno zo-
brazené vedľa 
tvárových 
stimulov čo 
najrýchlejšie  
a najpresnej-
šie

150 ms 
or 3 s

Pacienti so SAD: 
Hypervigilancia 
k oblasti očí bez 
ohľadu na typ  
emocionálneho 
prejavu, neskor-
šie vyhýbanie sa 
pohľadu smerom 
k očiam sa nepre-
ukázalo. 
Experiment 2:  
Pacienti so SAD 
boli pri identifiká-
cii cieľového pís-
mena signifikantne 
pomalší ako KS, 
ale pri identifikácii 
písmen nebol sig-
nifikantný rozdiel 
v počte správnych 
odpovedí.

Kim & Lee 
(2016)

SAD 
študenti  
(N = 22);  
KS 
(N = 22)

Kompozi-
ty tváre  
a tela: 
konzis-
tentné 
(rovnaké 
emócie) 
a nekon-
zistentné 
(rôzne 
emócie)

Hnev, strach, 
znechute-
nie, smútok 
a šťastie 

Pozrieť sa 
na obrázok 
a vybrať emo-
cionálny stav, 
ktorý najlep-
šie vystihoval 
prezentované-
ho jedinca na 
obrázku

4 s Pacienti so SAD: 
Dlhšia skenovacia 
dráha v zhodných 
obrázkoch tváre  
a tela – pri emócii 
strachu a smútku  
sa fixovali kratší 
čas na tvár a dlhšie 
na telo ako KS. 
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Referencia Vzorka Stimuly Tvárové 
emócie

Metóda Čas Hlavné výsledky

Lazarov et 
al. (2016)

Študenti 
s nízkou 
úrovňou 
SAD
(N = 20); 
Študenti 
s vysokou 
úrovňou 
SAD 
(N = 20); 
klinickí 
SAD 
pacienti 
(N = 20)

Farebné 
fotografie 
16 here-
čiek a 16 
hercov

Nepríjemné 
a neutrálne 
výrazy 

Voľne sa 
pozerali na 
každú maticu 
akýmkoľvek 
požadovaným 
spôsobom, až 
kým nezmiz-
la. Skupiny 
študentov 
opakovali 
sedenie po 1 
týždni

6 s Stretnutie 1: 
Všetky skupiny 
strávili menej 
času fixáciou na 
ohrozujúcich – ne-
príjemných tvárach 
ako na neutrálnych. 
Skupina s vysokou 
SAD a klinickými 
pacientmi: Čas 
fixácie bol pri 
ohrozených tvárach 
dlhší ako v skupine 
s nízkou SAD.
Stretnutie 2: Sku-
pina s vysokou 
SAD vykazovala 
dlhší čas fixácie na 
hrozbu ako skupi-
na s nízkou SAD. 
Nezistil sa žiadny 
významný rozdiel 
v čase fixácie na 
neutrálne tváre.

Poznámky: KS = kontrolná skupina, N = počet respondentov, SAD = sociálna úzkosť.

 4.3 Schizofrénia

Schizofrénia je komplexná chronická porucha duševného zdravia charakterizova-
ná symptómami ako bludy, halucinácie, dezorganizovaná reč alebo správanie a tiež 
zhoršené kognitívne schopnosti. Symptómy môžu byť ďalej rozdelené na negatívne, 
ktoré súvisia so stratou alebo deficitom, najmä v kognitívnych funkciách – poruchy 
pozornosti, pracovnej pamäte alebo exekutívnych funkcií, a tiež pozitívne symptómy 
– podozrievavosť, bludy a halucinácie (Lavretsky, 2008). 

U pacientov so schizofréniou sú výskumne rovnako preukázané deficity pri spra-
covávaní a rozpoznávaní tvárových emócií. Všeobecný deficit v spracovaní tváro-
vých výrazov zároveň súvisí so zhoršovaním sa ich symptómov a zníženým sociál-
nym fungovaním (Fiszdon et al., 2007). Metaanalýza výskumov (1970 – 2007), ktorú 
sukutočnili Kohler a kol. (2010), potvrdila veľký deficit vnímania emócií u ľudí so 
schizofréniou bez ohľadu na typ úloh, ktorý bol administrovaný respondentom. Me-
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dzi faktory moderujúce tento deficit patrila súčasná hospitalizácia, čiastočne klinické 
príznaky a  tiež antipsychotická liečba. Závažnosť ochorenia, vrátane hospitalizácie 
v čase testovania a niektorých meraní klinických príznakov, ale nie trvania choro-
by, vykazovali nepriaznivé účinky na schopnosť vnímania emócií. Z demografických 
faktorov sa prejavil zvyšujúci sa vek s väčším deficitom schopnosti vnímania emócií.

Ľudia so schizofréniou majú ťažkosti s úlohami na rozpoznávanie emócií, a  to 
pri rôznych druhoch emócií (napr. Huang & Chan, 2011; Schneider et al., 2006). 
Niekoľko výskumov však preukázalo, že rozpoznávanie tváre a spracovanie emócií 
tváre sú nezávislé, aj keď paralelné procesy, čo má pôvod v disociovaných neurologic-
kých procesoch spracovávania a rozpoznávania tvárových emócií (Haxby et al., 2000; 
Johnston et al., 2005). Zameriame sa preto na sumarizovanie eye-trackingových štú-
dií skúmajúcich primárne spracovávanie tvárových výrazov. 

Pacienti so schizofréniou zvyčajne používajú „obmedzenú“ (restricted) stratégiu 
pri zameriavaní vizuálnej pozornosti tým, že robia menej fixácií, ktoré sú ale dlhšie 
(Leppänen et al., 2003. Táto abnormalita sa stáva ešte zrejmejšou pri pohľade na tvá-
rové emócie (Silver et al., 2009).

Konkrétne Loughland a kol. (2002) pri ľuďoch so schizofréniou zistili, že v po-
rovnaní s kontrolnou skupinou vykazovali „obmedzené“ skenovanie a zníženú po-
zornosť k výrazným črtám tváre (oči, nos, ústa), čo bolo zrejmé najmä pre šťastné 
a neutrálne tváre. Autori uvádzajú, že deficit vo vnímaní pozitívnych emócií môže 
odrážať neschopnosť integrovať hlavné prvky v dôsledku dysfunkcií pri lokálnom 
spracovaní podrobných a relevantných informácií (menej fixácií, menšia pozornosť 
venovaná črtám tváre) a v neuronálnych sieťach, ktoré synchronizujú lokálne a glo-
bálne spracovanie tvárových podnetov.

Asgharpour a kol. (2015) však pri porovnaní počtu fixácií vykonaných počas pre-
zentácie dvojíc s tvárovým výrazom zistili, že ľudia so schizofréniou celkovo vykonali 
menej fixácií na tvárach bez ohľadu na prezentovaný výraz. Analýza počtu fixácií na 
pároch negatívny –neutrálny výraz tiež odhalila, že ľudia so schizofréniou vykonali 
menej fixácií na neutrálnej aj negatívnej tvári v porovnaní so zdravými respondentmi 
v kontrolnej skupine. Analýza počtu fixácií na pároch pozitívny – neutrálny výraz 
však v obidvoch skupinách ukázala viac fixácií na pozitívne výrazy v porovnaní s ne-
utrálnymi. Výsledky teda naznačujú, že deficit rozpoznávania emócií u ľudí so schi-
zofréniou súvisí so zníženou pozornosťou voči emocionálnym podnetom na tvári, 
avšak dôkazy zvýšenej fixácie skôr na pozitívne tvárové výrazy môžu súvisieť práve  
s presnejším, rýchlejším a efektívnejším rozpoznávaním šťastného výrazu v porov-
naní s rozpoznávaním smutných prejavov tak u zdravých účastníkov, ako aj u ľudí so 
schizofréniou (Silver et al., 2009). Znížený počet fixácií na tváre u ľudí so schizofréni-
ou bez ohľadu na prezentovaný výraz však môže súvisieť s negatívnymi symptómami 
schizofrénie, ako napr. deficit pozornosti, a tiež so špecifickými pozitívnymi symptó-
mami ako podozrievavosť voči negatívnym tvárovým emóciám, prípadne vyhýbanie 
sa pozitívnym výrazom. To naznačuje aj ďalší výskum, v ktorom Jang a kol. (2016) 
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spojili analýzu ľudí so schizofréniou alebo schizoafektívnou poruchou (ISZ) a porov-
návali ich s pohybmi očí zdravých jedincov v kontrolnej skupine (KS). Premietnuté 
im boli emočné (šťastné, smutné, nahnevané) a neutrálne páry tvárí prezentovaných 
buď počas 500 ms, alebo 1 500 ms. Vypočítal sa počiatočný smer fixácie a čas sle-
dovania v 3 po sebe nasledujúcich intervaloch (0 – 500, 500 – 1 000, 1 000 – 1 500 
ms). Výsledky ukázali, že u ISZ aj KS bolo pravdepodobnejšie, že orientujú počia-
točné fixácie a vykazovali dlhší čas sledovania emocionálnych tvárí než neutrálnych. 
Avšak v porovnaní s KS, ISZ venovali menej pozornosti celkovo tváram v intervale 
1 000 – 1 500 ms za podmienky, keď jedna zo spárovaných tvárí prejavovala nega-
tívne emócie. Vysoké skóre v pozitívnych symptómoch schizofrénie bolo spojené  
s vyhýbaním sa počiatočnej fixácii na nahnevané tváre, zatiaľ čo depresívne príznaky 
súviseli s neskorším vyhýbaním sa nahnevaným tváram. Vyššie skóre v negatívnych 
symptómoch schizofrénie a kvalite interpersonálneho fungovania (merané cez škálu 
spokojnosti so životom) zase súviselo so zníženou pozornosťou k šťastným tváram.

 4.4 Autizmus

Porucha autistického spektra (ASD) je vývinová porucha, ktorá sa objavuje v ra-
nom detstve a je charakterizovaná pretrvávajúcimi deficitmi v komunikácii a sociál-
nej interakcii, ako aj obmedzenými záujmami, repetitívnym správaním a zmyslovými 
problémami (APA, 2013).

Podľa diagnostického manuálu DSM-5 (2013) sociokomunikačné symptómy za-
hŕňajú kvantitatívne alebo kvalitatívne zmeny v komunikácii a sociálnej interakcii, 
čo sa prejavuje deficitmi v sociálno-emocionálnej reciprocite a neverbálnom sprá-
vaní využívanom v interakcii, ako aj v rozvíjaní, udržiavaní a porozumení vzťahom. 
Pod repetitívnymi a obmedzenými vzorcami správania sa myslia stereotypné alebo 
opakujúce sa motorické pohyby, používanie predmetov alebo reči, naliehanie na rov-
nakosť, nepružné dodržiavanie rutín alebo rituálnych vzorcov správania, veľmi ob-
medzené, fixné záujmy, ktoré majú abnormálnu intenzitu alebo zameranie a hyper- 
alebo hyporeaktivita na zmyslové vnemy či nezvyčajné záujmy o aspekty prostredia.

Atypické reakcie na priamy pohľad sú tiež jedným z najcharakteristickejších zna-
kov ASD. Metóda sledovania očí, ktorá skúma skenovacie vzorce ľudí s touto diag-
nózou, sa preto snaží o lepšie pochopenie práve pre skoré skríningové účely a včasné 
zachytenie korelátov očného pohľadu a možných čŕt ASD. 

Niekoľko štúdií potvrdilo, že v porovnaní s bežnou populáciou ASD deti (Cha-
warska & Shic, 2009; Spezio et al. 2007), ale aj dospelí (Dalton et al., 2005) prejavujú 
zníženú pozornosť hlavným črtám tváre – oči, nos a ústa, pričom veľká časť výskum-
ných zistení sa zoberá práve skresleniami voči fixácii na oči emocionálnych tvárí.

Madipakkam a kol. (2017) referujú, že možno pozorovať nevedomú tendenciu pre 
ASD jedincov preferenčne pozerať na tváre, ktoré majú odvrátený očný pohľad, než 
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na tváre s priamym očným pohľadom. Naproti tomu v kontrolnej skupine účastní-
kov bez ASD príznakov sakadické správanie indikovalo preferenciu tvárí s priamym 
pohľadom, čo je v protiklade s vyhýbaním sa očnému kontaktu u ASD skupiny, ktorá 
môže poukazovať na typické črty ASD – ťažkosti nadviazať a udržať očný kontakt 
totiž môže súvisieť s deficitmi v komunikácii a sociálnej interakcii.

Hadjikhani a kol. (2017) dodávajú, že zatiaľ čo subkortikálna oblasť rozpoznáva-
nia tvárových výrazov bola aktívna v oboch skupinách s diagnózou ASD a bez nej, 
oblasti boli vysoko aktívne u ASD skupiny vtedy, keď boli účastníci nútení sústrediť 
sa na oblasť okolo očí, a najmä vtedy, keď tváre vyjadrovali strach. Autori tak pouka-
zujú na vysvetlenie, že nedostatok medziľudského záujmu medzi ľuďmi s autizmom 
je spôsobom, ako znížiť nepríjemnú nadmernú excitáciu, ktorú sprevádza zvýšená 
aktivácia v konkrétnej časti mozgu. Zistenia nadväzujú na skoršie výskumy, ktoré od-
halili, že ľudia s ASD majú deficit v schopnosti vnímať a spracovať informácie z oblas-
ti okolo očí v dôsledku averzie k očnému kontaktu, čo súvisí so zníženou psychickou 
pohodou v reakcii na očný kontakt a následnou zhoršenou schopnosťou identifikácie 
tvárových emócií, najmä keď rozpoznávanie výrazu tváre závisí od preskúmania ob-
lasti očí (Joseph et al., 2008; Rutherford et al., 2007).

Potenciál eye-trackingu pre včasné odhalenie ASD ilustruje aj štúdia, ktorú uro-
bili Wan a kol. (2019). Skúmali fixačné časy detí vo veku od 4 do 6 rokov, ktoré sle-
dovali 10-sekundové video hovoriacej ženy. Deti s ASD vykazovali výrazné zníženie 
času fixácie v šiestich oblastiach záujmu, pričom najmä časy fixácie na oblasť úst a na 
telo mohli významne rozlíšiť ASD skupinu s presnosťou klasifikácie až 85%. Ďalšie 
nedávne štúdie nachádzame v metaanalýze (Vargason et al., 2020), ktorá ponúka sú-
hrnné zistenia pre sledovanie očného pohybu autistických jedincov s prezentáciou 
najnovších výskumov, ktorú upravenú uvádzame v tabuľke 5.

 Do tabuľky sme vybrali porovnanie jedincov s ASD s kontrolnou skupinou re-
prezentovanou tzv. typicky vyvíjajúcimi sa jedincami (KS) prostredníctvom eye-trac-
kingových metrík s využitím tvárových výrazov ako podnetového materiálu. Zdá sa, 
že štúdie konzistentne poukazujú na možné črty ASD prejavujúce sa najmä v týchto 
aspektoch: vyhýbanie sa očnej oblasti na emočných tvárach druhých ľudí (prípadne 
iným AOI) ako možný prejav sociokomunikačných symptómov. Tie pravdepodobne 
odkazujú na deficity v sociálno-emocionálnej reciprocite a neverbálnom správaní, 
ako aj v rozvíjaní, udržiavaní a porozumení vzťahom cez (ne)schopnosť udržiavať 
očný kontakt s informačnými oblasťami ľudských tvárí prejavujúcimi emócie. Rov-
nako možno badať u ASD skupiny aj repetitívne formy skenovania objektov, ale aj 
osôb, ktoré môžu súvisieť s jadrovými príznakmi ASD – fixné záujmy či nezvyčajné 
záujmy o aspekty prostredia.
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Tabuľka 5 
Súhrn reprezentatívnych štúdií zameraných na odlíšenie jednotlivcov s ASD vs. KS (kontrol-
nou skupinou) vo vzorcoch pohľadu na tvárové výrazy

Referencia Participanti Metóda Hlavné výsledky

Stahl et al. 
(2012)

19 vysokoriziko-
vých dojčiat
so súrodencom  
s ASD, 17 kontrol-
ných detí
bez histórie ASD  
v rodine

Meranie EEG 
a evokovaných 
potenciálov  
s eye-trackingom
36 udalostí  
– 18 s priamym 
pohľadom,  
18 s odvráteným 
pohľadom

Klasifikovaní vysoko rizikoví 
jedinci so 64 % senzitivitou 
a 64 % špecificitou na 
základe strojového učenia 
– diskriminačnej analýzy údajov 
evokovaných potenciálov 
novorodencov.

Fujioka et al. 
(2016)

21 dospievajúcich 
a dospelých s ASD 
a 35 v KS 

Merané percento 
času fixácie 
konkrétnym 
objektom 
zobrazeným vo 
filmoch (t. j. oči 
a ústa vo filmoch 
s ľudskou tvárou, 
geometrickými 
objektmi 
a pohybom)

V porovnaní s KS vykázala 
skupina ASD signifikantne kratší 
čas fixácie v informačnej oblasti 
(t. j. oči vo filme ľudských tvárí 
bez pohybu pier, vo filme ľudí  
a objektami), zatiaľ čo v skupine 
neboli významné rozdiely  
v reakciách na filmy ľudských 
tvárí s pohybom pier alebo 
pohybom tela.
Diskriminácia ASD a KS 
dosahovala senzitivitu 81 %  
a 80 % špecificitu.

Liu et al. 
(2016)

29 detí s ASD  
and 58 detí v KS

Analyzované 
pohyby očí počas
úlohy 
rozpoznávania 
tvárových emócií 
metódou strojového 
učenia

Výsledky naznačili sľubné 
dôkazy pre uplatnenie algoritmu 
strojového učenia na základe 
vzorcov skenovania tváre 
na identifikáciu detí s ASD 
s maximálnou presnosťou 
klasifikácie 88,51 %, špecificitou 
86 % a senzitivitou 93,10 %.
TD skupina fixovala dlhšie ako 
skupina ASD pravé
oko (z pohľadu pozorovateľa)  
a oblasť mierne
nad ústami; skupina ASD 
fixovala dlhšie ako
skupina KS oblasť mierne pod 
ľavým okom
(z pohľadu pozorovateľa).
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Frazier et al. 
(2018)

91 mladistvých 
diagnostikovaných 
s ASD a 110 
mladistvých bez 
diagnózy ASD 

44 vizuálnych 
stimulov v rámci 
7 odlišných 
paradigiem 
stimulov, ktoré sa 
predtým používali 
v literatúre 
očných pohľadov 
a autizmu (vrátane 
emocionálnych 
tvárí) 

Metriky pohľadu boli vypočítané 
pre fixácie v definovaných oblas-
tiach záujmu. Indikátory rizika 
autizmu a symptómov preuká-
zali významné dvojrozmerné 
vzťahy s diagnostikou ASD  
a diagnostickým pozorovaním 
autizmu pre úroveň závažnosti 
príznakov.

Wan et al. 
(2019)

37 detí s ASD and 
37 detí v KS

Meranie času 
fixácie na desať 
záujmových oblastí 
pri sledovaní 
krátkeho videa 
hovoriacej mladej 
ženy

ASD deti vykazovali významne 
znížené hodnoty času fixácie 
na oči, ústa, telo, osobu, tvár 
a oblasť mimo osoby.
 Len časy fixácie na oblasť úst 
a telo mohli ASD významne 
diskriminovať od KS  
s presnosťou klasifikácie 85 %, 
senzitivitou 87 % a špecificitou 
84 %.

4.5 Poruchy osobnosti

Boll a Gamer (2016) uvádzajú, že pod poruchy osobnosti patrí aj staršie označenie 
psychopatia, ktorá je charakterizovaná bezcitnými emocionálnymi vlastnosťami a an-
tisociálnymi behaviorálnymi sklonmi. Uvádzajú tiež, že novšie štúdie sa zameriavajú 
nielen na skúmanie psychopatie u páchateľov delikventnej činnosti, ale aj na aspekty 
psychopatie v osobnostných črtách medzi bežnou populáciou. Pri poruchách osob-
nosti sa stretávame s početnými empirickými dôkazmi zhoršenej emočnej reaktivity 
a rozpoznávania tvárových emócií, za ktorou je zrejme zábrana fixovať pohľad do očí 
osôb s prejavmi tvárových emócií (napr. Gillespie et al., 2015). 

Merací nástroj Psychopatický osobnostný dotazník (revidovaný) rozšírený o spô-
sob merania psychopatickyćh čŕt (PPI-R, Lilienfeld & Widows, 2005) predstavuje 
konceptualizáciu psychopatických čŕt a skladá sa z týchto faktorov: Nebojácna do-
minancia predstavuje interpersonálno-emocionálny aspekt psychopatie a vyznačuje 
sa nízkou anticipačnou úzkosťou, vysokou stresovou odolnosťou a sociálnou domi-
nanciou, zatiaľ čo Self-impulzivita je spojená s aspektmi antisociálnej deviácie, ako 
sú agresívne vlastnosti osobnosti, odcudzenie a impulzívne správanie. Tretí faktor 
Chladnokrvnosť odráža bezcitné – neemočné vlastnosti psychopatie, ako je nízka 
empatia a ľahostajnosť k pocitom druhým (Benning et al., 2003). Kategorizácia vy-
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chádza zo Psychopatického kontrolného zoznamu (Psychopathy Checklist-Revised, 
PCL-R), (Hare, 2003). Podľa PCL-R je psychopatický konštrukt podložený dvoma 
korelovanými faktormi. Faktor 1 ovplyvňuje interpersonálne/afektívne vlastnosti po-
ruchy, vrátane bezcitného nedostatku empatie, prefíkanosti a manipulatívneho inter-
personálneho štýlu, zahŕňajúc aj nedostatok ľútosti alebo pocitu viny. Faktor 2 meria 
vlastnosti správania/životného štýlu vrátane asociálneho správania, nezodpovednos-
ti a slabej kontroly správania.

Boll a Gamer (2016) uvádzajú, že pod zhoršenou schopnosťou detegovania tvá-
rových emócií je zhoršená pozornosť na oblasť očí (napr. Gillespie et al., 2015) spolu  
s poruchami funkcie amygdaly u psychopatických jedincov. Na základe toho skúma-
li, ako rôzne aspekty psychopatie modulujú vizuálne skúmanie výrazov tváre hodno-
tením osobnostných čŕt na vzorke zdravých mladých dospelých ľudí pomocou úlohy 
vnímania tváre založenej na sledovaní pohľadu. Dimenzia Nebojácnej dominancie 
(interpersonálno-emocionálny aspekt psychopatie) a skóre Chladnokrvnosti predi-
kovali znížené skenovanie tváre v súlade so zisteniami o zníženej emočnej reaktivite 
v poruchách osobnosti.

Okrem toho účastníci vysoko skórujúci v sociálnej deviácii ako súčasti psycho-
patie („zameranosť na seba“) vykazovali zníženú pozornosť na oči odhaľujúc mož-
né mechanizmy pozornosti, zodpovedné za vážne narušenie sociálneho vnímania  
a správania pri psychopatii.

Dargis a kol. (2018) vyhýbavé skenovacie správanie na oblasť očí potvrdili aj na 
vzorke dospelých páchateľov trestných činov (nie na vzorke psychopatických čŕt 
v bežnej populácii) s paradigmami zahŕňajúcimi identifikáciu a pasívne sledovanie 
výrazov emócií tváre (N = 108). Zistili, že interpersonálne afektívne vlastnosti psy-
chopatie významne súviseli s menším počtom fixácií na oči vystrašených tvárí počas 
úlohy rozpoznávania emócií. Táto asociácia bola vyvolaná najmä interpersonálnymi 
psychopatickými vlastnosťami (napr. Ego-centricita, Klamanie), zatiaľ čo presnosť 
rozpoznania strachu nepriamo súvisela s afektívnymi psychopatickými vlastnosťami 
(napr. Bezcitnosť, Nedostatok empatie). 

Zdá sa teda, že najmä interpersonálno-emocionálny faktor psychopatie (napr. Ne-
bojácna dominancia) a afektívne psychopatické vlastnosti (napr. Bezcitnosť) sú spo-
jené so zníženou fixáciou na emocionálne tváre u psychopatických jedincov, najmä 
na oblasť očí.

4.5.1 Porucha správania

Porucha správania (Conduct Disorder = CD) je zvyčajne diagnostikovaná deťom 
a dospievajúcim mladším ako 18 rokov. Podľa DSM-5 je charakteristická opakova-
ným porušovaním práv iných ľudí a odmietaním regulovať svoje správanie v súlade 
s normami a s tým, čo je považované za normálne vzhľadom na vek detí a mladist-
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vých (správanie je agresívne, antisociálne, vzdorujúce, kruté, ničivé a pod). CD sa 
preto často spája so vzorcami správania kriminality u mladistvých (APA, 2013).

Jednotlivci s deficitmi v emocionálnej oblasti poukazujúcimi skôr na bezcitnosť 
(CD) tiež vykazujú nedostatky v rozpoznávaní emócií na tvárach. Podľa štúdií (napr. 
Martin- Key et al., 2017) to môže byť spôsobené vyhýbaním sa oblasti očí pri hodno-
tení emocionálnych tvárí.

Rozlíšenie medzi primárnou a sekundárnou CD (napr. Dadds et al., 2018) vy-
chádza zo širšieho členenia psychopatie na primárnu, ktorá vzniká ako funkcia ge-
neticky podmienených deficitov v spracovaní emócií spojených s menšou úzkosťou. 
Naopak, sekundárne psychopatické vlastnosti alebo získaná bezcitnosť/bezohľadnosť  
(callousness) sa môžu vyvinúť v dôsledku vplyvov prostredia, ako je zlé zaobchá-
dzanie rodičmi alebo vystavenie traumatickému zážitku, čo vedie k disregulácii ne-
gatívneho afektu charakterizovanému vysokou úzkosťou, emocionálnym distresom  
a impulzivitou (Bennett & Kerig, 2014; Dean et al., 2013).

Menks a kol. (2020) na vzorke adolescentov s poruchou správania odhalili, že 
strávili podstatne menej času v oblasti očí pri fixácii pohľadu na nahnevané, vystra-
šené a neutrálne tváre. Tento efekt sa však nepotvrdil pre oblasť úst, čo poukazuje na 
vyhýbavé správanie pre oblasť očí. Túto tendenciu pre poruchu správania potvrdzujú 
aj predchádzajúce štúdie poukazujúce na zníženú pozornosť v oblasti očí meranú 
počtom fixácií za čas strávený v oblasti očí (Bours et al., 2018). 

Kyranides a kol. (2020) chceli ďalej zistiť, či je atypický model vyhýbania sa očnej 
oblasti pri spracovaní emocionálnych výrazov jedinečný pre rôzne varianty znakov 
CD. Vzorce pohľadu tak porovnávali medzi jednotlivcami s primárnymi a sekun-
dárnymi variantmi CD. Tieto skupiny boli identifikované na základe opakovaných 
meraní problémov so správaním, vlastností CD a úzkosti v dospievaní a dospelosti. 
Posudzovala sa presnosť a počet fixácií na AOI (čelo, oči a ústa) pri sledovaní šies-
tich dynamických emócií. Jednotlivci s primárnymi a sekundárnymi znakmi CD boli 
pri rozpoznávaní výrazov tváre vo všetkých emóciách menej presní ako kontrolná 
skupina. Tí, ktorí boli identifikovaní v skupine s primárnou CD s nízkou úzkosťou, 
vykazovali zníženú celkovú fixáciu na vystrašené výrazy a tváre vyjadrujúce bolesť  
v porovnaní so skupinou so sekundárnou CD s vysokou úzkosťou. Tento rozdiel ne-
bol špecifický pre oblasť tváre (t. j. oči alebo ústa). 

Jedinci v primárnej a sekundárnej skupine boli teda diferencovaní iba spôsobom, 
ktorým sa venovali špecifickému výrazu tváre, čo môže mať praktické dôsledky pre 
diferencované intervencie zamerané na zlepšenie rozpoznávania emócií tváre vzhľa-
dom na diagnostiku CD a jej pridružených symptómov. Špecifický vzorec vyhýba-
nia môže byť príčinou pozorovaného deficitu spracovania a rozpoznávania emócií  
u adolescentov s antisociálnym správaním (Bons et al., 2013; Dadds et al., 2006, Dadds 
et al., 2011). Metódy odhaľovania vyhýbavého správania aj u jedincov s poruchami 
osobnosti môžu mať významné implikácie. Ak napríklad zahrnieme do intervencií 
pokyn zámernej pozornosti na oblasť očí/úst (resp. úmyselné venovanie pozornos-
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ti tváram a neodvracanie pohľadu), jedinci sa dokážu zlepšovať aj v  rozpoznávaní 
daných emócií, čo bolo práve pri mladistvých s antisociálnym správaním a/alebo  
s vysokou úrovňou znakov porúch správania preukázané (Dadds et al., 2006, Hubble 
et al., 2015).

Na záver je potrebné poznamenať, že pupilometria ako spôsob zisťovania psycho-
patických čŕt/porúch osobnosti je skôr ojedinelou metódou v porovnaní s metrikami 
sledovania pohľadu, ako je celkový čas fixácie alebo fixácia na istú záujmovú oblasť

Burley a kol. (2017) sa pokúsili zmenami v  priemere zreničiek pri prezentova-
ní emocionálnych stimulov (okrem statických a dynamických tvárových emócií aj 
zvukové klipy a obrázky scén) odhaliť psychopatické sklony. Avšak ani pri jednom 
z podnetov nebol zaznamenaný súvis s emocionálnou moduláciou priemeru zreníc, 
skúmanie v tejto oblasti tak ostáva veľmi ojedinelé.

 

4.5.2 Hraničná porucha osobnosti

Spomedzi porúch osobnosti je jednou z najviac rozpracovaných a  empiricky 
podložených v oblasti eye-trackingu tvárových výrazov hraničná porucha osobnosti 
(BPD). Táto závažná duševná porucha je charakterizovaná všadeprítomnou nestabi-
litou kontroly impulzov, medziľudských vzťahov a sebaobrazu (APA, 2013).

Mitchell a kol. (2014) najskôr prostredníctvom metaanalýzy vyjadrujú skôr nejed-
noznačné výsledky pri eye-trackingu tvárových výrazov. Napriek metodologickým 
odlišnostiam sa však prikláňajú k tomu, že existujú dôkazy podporujúce negatívne 
skreslenie na neutrálne a nejednoznačné výrazy tváre u pacientov s BPD. Zistenia  
o negatívnych emóciách síce uvádzajú zvýšenú citlivosť na vystrašené výrazy a zhor-
šené rozpoznávanie negatívnych výrazov (najmä znechutenia), metaanalýza však ne-
odhalila významné narušenie rozpoznávania medzi BPD a zdravými jedincami pri 
negatívnych emóciách.

Jednou z najvplyvnejších teórií vývoja BPD je biosociálny model Linehanovej 
(1993), ktorý predpokladá emočnú dysreguláciu ako bazálny znak takejto poruchy.

Viaceré štúdie vychádzali práve z tohto biosociálneho modelu a verifikovali ho. 
Výsledky, v ktorými prišli Bortolla a kol. (2019), referujú na indexy sledovania očí 
(časové aj priestorové eye-trackingové metriky), pričom naznačujú, že ľudia s BPD 
vykazujú znížené vizuálne skúmanie sociálno-emocionálnych podnetov. Údaje zo 
sledovania očí odhalili nižší počet pohľadov na AOI, keď boli ľudia s BPD vystavení 
stimulom s pozitívnou valenciou. Toto zistenie by mohlo byť v súlade s empirickými 
dôkazmi, ktoré preukázali, že subjekty BPD majú tendenciu potláčať pozitívne skúse-
nosti vo svetle kognitívnych schém obsahujúce dysfunkčné reprezentácie (Barazan-
deh et al., 2016).

Bertsch a kol. (2013) tiež zistili, že subjekty s BPD vykazovali zmeny vo vizuálnom 
skúmaní emocionálnych podnetov na oblasť očí v súlade s hypotézou vigilancie – vy-
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hýbania (napr. Wieser et al., 2009; Berenson et al., 2009). Zdá sa, že jedinci s BPD vy-
užívajú stratégiu vyhýbania sa, keď sa zaoberajú emocionálno-sociálnymi podnetmi, 
a teda aj tvárovými emóciami. Tento aspekt fungovania BPD možno pripísať citlivosti 
na odmietnutie (Gao et al., 2017), ktorá vedie pacientov s BPD k nesprávnej inter-
pretácii sociálnych signálov ako nedôveryhodných a následkom toho sa im vyhýbajú 
(Miano et al., 2013).

Bertsch a kol. (2017) ďalej vysvetľujú, že citlivosť na hrozbu je výrazným predik-
torom interpersonálnych dysfunkcií pri BPD, ktorá vedie k intenzívnym averzným 
pocitom ohrozenia a nakoniec k dysfunkčnému správaniu, akým je agresia. Keď mali 
pacienti s BPD a zdraví jedinci klasifikovať nahnevané, ustráchané, neutrálne a šťast-
né tváre prezentované počas 150 ms alebo 5 000 ms, Bertsch a kol. (2017) sledovali 
ich sakády a skenovania tváre. Pacienti nielenže častejšie nesprávne identifikova-
li hnev, ale v porovnaní so zdravými jedincami reagovali pomalšie na všetky tváre  
a vytvárali rýchlejšie sakády smerom k očiam krátko prezentovaných neutrálnych 
tvárí a pomalšie sakády od vystrašených očí. Latencia počiatočných sakád a času fixá-
cie negatívne korelovali s agresivitou pacientov, čo podporuje špecifickú precitlive-
nosť na podnety, ktoré jedinci s BPD vyhodnocujú ako ohrozujúce. 

Kaiser a kol. (2019) však upozorňujú, že pacienti s BPD fixujú oči nielen na na-
hnevané, ale aj šťastné, smutné a vystrašené tváre dlhšie. Tento model vizuálnej po-
zornosti bol však zaznamenaný najmä medzi pacientmi s BPD a pridruženou postt-
raumatickou stresovou poruchou. Títo pacienti demonštrovali aj dlhšie fixácie ako 
pacienti s BPD bez PTSD, čo autori interpretujú skôr ako traumatizujúce skreslenie 
než narušenie rozpoznávania emócií tváre u BDP pacientov. Nastoľujú tiež otázku re-
dukcionizmu pri eye-trackingovom skúmaní, čo je však limitom nielen pri skúmaní 
vzorcov skenovania u BDP pacientov, ale všeobecne pre eye-trackingové štúdie.
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5 EYE-TRACKING TVÁROVÝCH VÝRAZOV  
AKO PREDIKTOR VZŤAHU K SEBE (SELF)

5.1  Teoretické východiská vzťahu k sebe a eye-trackingových vzorcoch  
pri sledovaní tvárových výrazov

V nasledujúcej kapitole a podkapitolách uvádzame čiastkové výsledky kontinu-
álneho skúmania eye-trackingu v súvislosti s konceptami sebakritickosti/sebapotvr-
denia prostredníctvom eye - trackingu. Poznávanie týchto self-konceptov má isté 
spoločné črty, ale aj odlišnosti, ktoré bližšie vymedzíme a pri daných výsledkoch aj 
interpretujeme. Všeobecne však možno teoretické východiská ukotviť do niekoľkých 
predpokladov, resp. predošlých empirických zistení. 

Gilbert (2000) hovorí v súvislosti so sebakritickosťou o deficite v uisťovaní a se-
bapotvrdzovaní a domnieva sa, že tieto tendencie pramenia z neadekvátneho zaob-
chádzania a starostlivosťou v detstve a časom sa zosilňujú. Sebakritickí jedinci majú 
buď potrebu neustáleho zlepšovania, korekcie ich správania v súlade s očakávaniami 
a normami v  okolí, alebo prežívajú potrebu potrestať sa, raniť svoje self za chyby  
a nedostatky, čo negatívne koreluje so schopnosťou sebapotvrdenia, upokojenia  
a zamerania sa na pozitívne aspekty situácie (Gilbert et al., 2004). Gilbertov model 
sebakritiky (Gilbert et al., 2004) tak opisuje dve formy sebakritickosti. Neadekvátne 
Ja je spojené s pocitom menejcennosti, ktoré súvisí s procesmi sociálneho porovnáva-
nia a túžbou zapadnúť do sociálnej skupiny. Nenávidené Ja je zase spojené s potrebou 
zraniť self a obsahuje pocity znechutenia/nenávisti samého seba, čím je považované 
za extrémnejšiu a závažnejšiu formu sebakritickosti.

Ako sme uviedli, vo výskume sledovania očí neexistuje jednoznačná zhoda, 
pokiaľ ide o úlohu oblastí pier a očí pri rozpoznávaní primárnych tvárových výra-
zov (pozri napr. Blais et al., 2012; Pérez-Moreno et al., 2016; Schurgin et al., 2014). 
Zároveň môžeme dedukovať, že vysoko sebakritickí ľudia s pocitom neadekvátnosti 
sú menej dominantní a submisívnejší ako menej sebakritickí ľudia alebo veľmi seba-
potvrdzujúci (Gilbert et al., 2004). Výskumy tiež ukázali, že submisívni jednotlivci 
odvracajú svoj pohľad od možnej spoločenskej hrozby identifikovanej na ľudskej tvá-
ri tým, že nepozerajú do očí (Terburg & van Honk, 2012). Rovnako sa preukázalo, že 
sebakritickí ľudia mávajú nízke sebavedomie a, naopak, že ľudia s vysokou sebadô-
verou bývajú menej sebakritickí (Gilbert, 2010). Vzhľadom na predchádzajúce ziste-
nia týkajúce sa konceptov spojených so sebakritickosťou, ako je napr. úzkosť, hanba 
a submisivita (Daly, 1978; Terburg, Aarts & van Honk, 2012; Wang et al., 2012), sa 
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otvára priestor na skúmanie mechanizmov skenovania tvárových výrazov vo vzťahu  
k sebakritickosti a sebapotvrdzovaniu ako významných self-konceptov. Toto skúma-
nie považujeme za dôležité, keďže sebakritickosť je transdiagnostický proces na poza-
dí mnohých druhov psychopatológie, preto je sľubné hľadať spôsoby, ako tento kon-
štrukt merať a tiež rozvíjať intervencie, ktoré sú špeciálne navrhnuté na zmiernenie 
úrovne sebakritickosti. Podobne vyššie úrovne sebapotvrdzovania a súcitu voči sebe 
majú priaznivé účinky na psychické zdravie a pohodu a zároveň na jeho rozvíjanie 
a znižujú sebakritickosť, ale aj napríklad hanbu či depresiu (Leary et al., 2007; Neff & 
Germer, 2012).

5.1.1  Sebakritickosť a sebapotvrdenie pri šťastných výrazoch

Ako kľúčové a základné sa javia zistenia týkajúce sa preskúmania eye-trackingu 
šťastných tvárí, pretože emócia šťastia sa ukazuje ako problematicky vnímaná so zjav-
nými prekážkami alebo nepresnosťami v interpretácii výrazu. Súvisí to s ťažkosťami 
vo vzťahu k vlastnému JA, ale aj s vlastnou (vysokou) sebakritickosťou (McEwan et 
al., 2014; Schultheiss & Hale, 2007). 

Podobne ako aj pri iných tvárových emóciách neexistuje jasná zhoda o dôleži-
tosti skenovania jednotlivých tvárových oblastí pri prezentovanom šťastí. Milders 
a kol. (2011) tvrdia, že šťastné tváre sú častejšie identifikované zdravými jedincami 
pomocou priameho pohľadu do očí. Blais a kol. (2012) však empiricky potvrdili, že 
najdôležitejšou pomôckou na rozpoznanie je oblasť pier, na čom sa zhodujú viaceré 
štúdie (Eisenbarth & Alpers, 2011; Schurgin et al., 2014.

Avšak Williams a kol. (2001) uskutočnili štúdiu v snahe lepšie porozumieť vníma-
niu „pravého“ Duchennovského úsmevu, ktorý je považovaný za autentický prejav 
šťastia namiesto iba zdvorilostného úsmevu. Výsledky naznačili, že respondenti svoje 
oči fixovali viac a dlhšie na oblasť, kde sa prejavuje spontánna radosť alebo pravý ús-
mev (tzv. kohútia stopa okolo očí, vrásky spôsobené pravým úsmevom), pri tvárach 
so šťastným výrazom ako pri tvárach so smutnými a neutrálnymi výrazmi. Môže to 
byť orientačná tendencia sústrediť sa na konkrétny prejav, charakteristiku šťastného 
výrazu. V nadväznosti na to Manera a kol. (2011) tiež odhalili, že účastníci strávili na 
oblasti očí podstatne viac času v porovnaní s ústami hlavne vtedy, keď boli aktivované 
tzv. „znaky pravého úsmevu“. 

Štúdie preukázali, že ľudia, ktorí sa považujú za menejcenných voči ostatným, 
majú sklon k submisívnemu správaniu (Allan & Gilbert, 1997) a  toto submisívne 
správanie koreluje so strachom z negatívneho hodnotenia, ktoré je súčasťou sebakri-
tickosti (Gilbert, 2000). Ak zohľadníme túto súvislosť medzi menejcennosťou, sub-
misívnosťou a sebakritickosťou, ukazuje sa, že sebakritickí ľudia majú tendenciu vní-
mať šťastné výrazy tváre ako ohrozujúce (McEwan et al., 2014). Schultheiss & Hale 
(2007) tiež preukázali, že šťastné tvárové výrazy by mohli byť problematické, pretože 
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sa na ne dá pozerať s averziou a ohrozujúcim pocitom pravdepodobnejšie než s ak-
ceptáciou alebo blízkosťou. 

Strnádelová a kol. (2019) tak predpokladali, že práve šťastný výraz na fotografii 
druhého človeka by mohol vyvolať pozornostné skreslenia (bias) pri rozlišovaní úrov-
ní sebakritickosti/sebapotvrdenia, keďže existujú predpoklady, že sebakritickí ľudia 
nevnímajú úsmevy a mimiku šťastia a súcitu ako podporujúce a upokojujúce, ale skôr 
ako zosmiešňujúce alebo nepríjemné (McEwan et al., 2014; Schultheiss & Hale, 2007). 

Strnádelová a kol. (2019) preto skúmali vzťah medzi sebakritickosťou, sebapotvr-
dením a skenovaním tvárí, ktoré znázorňovali emóciu šťastia. Sledované boli nielen 
oblasti úst a očí, ale aj okolia očí, keďže tvoria signifikantnú oblasť pri výraze šťas-
tia (Williams et al., 2001). Respondenti sledovali fotografie šťastných a neutrálnych 
výrazov tváre. Výsledky ukázali, že skóre Nenávideného Self ako jednej z dimenzie 
sebakritickosti negatívne korelovalo s celkovým časom fixácie na oči a okolo očí  
(β = .146, p =.018; R2 = .009). Koreláciu ukazuje aj graf 1. Druhá z dimenzie sebak-
ritickosti – Neadekvátne Self malo tendenciu pozitívne korelovať s celkovou fixáciou 
na všetky skúmané oblasti tváre – ústa, okolie očí, oči, avšak bez signifikantnej hod-
noty (β= -.016, p = .544; R2 = .001), tendenciu však naznačuje graf 2.

Graf 1 Celkový čas fixácie – Nenávidené Ja (podľa Strnádelová et al., 2019)
Poznámky: AOI = oblasti záujmu, s = sekundy, TFD = celkový čas fixácie.
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Pri skóre sebapotvrdenia sa ukazovala tendencia pozitívnej korelácie s celkovým 
časom trvania fixácie v oblasti okolo očí, hoci sa tento vzťah takisto nepreukázal ako 
štatisticky významný (β = .042, p = .082; R2 = .005), pozri graf 2.

V prípade šťastného výrazu výsledky naznačujú, že skenovacie vzory sa líšia 
vzhľadom na úroveň sebakritickosti a sebapotvrdzovania, pričom sebakritickí ľu-
dia sa vyhýbajú priamemu očnému kontaktu, avšak len v prípade zvýšenej jednej  
z dimenzií sebakritickosti – Nenávidené Ja (nie v prípade Neadekvátneho Ja), ktoré 
je považované za extrémnejšiu formu. Výsledky sú v súlade s predpokladom, že Ne-
návidené Ja je indikátor potreby ublížiť sebe samému prostredníctvom pohŕdania  
a nenávisti (Gilbert et al., 2004), čo pravdepodobne súvisí s vyhýbaním sa šťastnému 
výrazu a jeho preskúmaniu v očiach a ich okolí. Úmyselné vyhýbanie sa význam-
ným oblastiam v prejave šťastia inej osoby môže súvisieť s náročným spracovaním 
výrazu, resp. s odopieraním si takejto pozitívnej emócie pri vysoko sebakritických 
jedincoch.

Graf 2 Celkový čas fixácie – Neadekvátne Ja (podľa Strnádelová et al., 2019)
Poznámky: AOI = oblasti záujmu, s = sekundy, TFD = celkový čas fixácie.
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5.1.2  Eye-tracking všetkých primárnych tvárových výrazov v súvislosti  
so sebakritickosťou a sebapotvrdením 

V nadväznosti na zistenia týkajúce sa šťastného výrazu a tendencie sebakritic-
kých/sebapotvrdzujúcich jedinco

v Strnádelová a kol. (2019) uskutočnili preskúmanie eye-trackingu všetkých pri-
márnych výrazov a neutrálneho výrazu (hnev, strach, smútok, znechutenie, radosť, 
prekvapenie) u jednotlivcov s vyššími hodnotami sebakritickosti/sebapotvrdenia. 
Ako referenčný bod porovnávania vzhľadom na predchádzajúce poznania autori 
zvolili oblasť očí. Ďalšie skúmané oblasti záujmu boli oblasť tváre okrem očí a oblasť 
mimo tváre pomocou metriky celkového času fixácie. Pri porovnaní týchto troch ob-
lastí záujmu participanti s vyšším sebapotvrdením sa pozerali častejšie na oblasť očí 
a menej často na iné oblasti tváre (odds ratio = OR = 0.92) a mimo emocionálnych 
tvárí (OR = 0.97). Naopak, jedinci s vyššou nenávisťou voči sebe (Hated Self ako 
dimenzia sebakritickosti) pozerali skôr na oblasť mimo emocionálnych tvárí v po-

Graf 3 Celkový čas fixácie – Sebapotvrdzujúce Ja (podľa Strnádelová et al., 2019)
Poznámky: AOI = oblasti záujmu, s = sekundy, TFD = celkový čas fixácie.
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rovnaní s oblasťou očí (OR = 1.11). Druhá dimenzia sebakritickosti – Neadekvátne Ja 
(Inadequate Self) predikovala častejšie zameranie pohľadu na oči než na inú tvárovú 
oblasť (Bayes R = 0.47). 

Výsledky tak naznačili, že je dôležité aj pri eye-trackingových vzorcoch rozlišovať 
rôzne dimenzie self-konštruktov. Nemožno totižto jednoducho uzavrieť, že sebapotvr-
dzujúce sklony predikujú, že jednotlivec sa bude pozerať do očí tváre niekoho iného 
častejšie, pritom ako skenuje tvárový výraz. Rovnako nemožno tvrdiť ani to, že seba-
kritickosť predikuje, že sa jednotlivec pozrie do očí menej často. Namiesto toho zis-
tenia zdôrazňujú dôležitosť rozlišovania medzi dvoma komponentmi sebakritickosti: 
Neadekvátne Ja ako viac komparatívna, menej závažná forma sebakritiky; Nenávidené 
Ja ako závažnejšia forma sebakritiky až nenávisti k sebe samému (Gilbert et al., 2004).

Keď sa bližšie zameriame na opis dvoch komponentov sebakritickosti, podľa po-
ložiek je zrejmé, že Nenávidené Ja je indikátorom kritickej až toxickej úrovne se-
bakritickosti. Naznačujú to položky Škály foriem sebakritickosti a  sebapotvrdenia 
(FSCRS; podľa Gilbert & Irons, 2004), napr. „Nerád som sám sebou“; „Nadávam si“... 
Možno zhrnúť, že Nenávidené Self je zamerané na sebakritický hnev a sebaznechu-
tenie. Zachytáva deštruktívnu reakciu, ktorú charakterizuje nechuť k sebe, potrebu 
sebapotrestania a túžbu ublížiť si. Práve tieto pocity môžu zvyšovať pravdepodob-
nosť, že človek sa skôr pozrie na oblasť mimo emocionálnej tváre ako na oblasť očí. 
Zároveň ak vychádzame z hypotézy, že oblasť očí je najkonfrontujúcejšia oblasť tváre 
(Öhman, 1986), úroveň Nenávideného Ja len zvyšuje tendenciu sebakritických ľudí 
uchrániť sa pred obviňovaním a  hanbou prostredníctvom vyhnutia sa priamemu 
pohľadu do očí ľudí prežívajúcich rôzne emócie. 

Zaujímavé je však zistenie, že v prípade dimenzie Neadekvátneho Ja sa respon-
denti nevyhýbali očnému kontaktu, naopak, emocionálne tváre fixovali častejšie do 
oblasti očí v porovnaní s inými oblasťami záujmu alebo plochou mimo emocionál-
neho výrazu. 

Vychádzajúc z Gilbertovho modelu sebakritiky (Gilbert et al., 2004), Neadekvátne 
Ja je spojené s pocitom menejcennosti. Súvisí to s procesmi sociálneho porovnávania 
a túžbou zapadnúť do sociálnej skupiny. Preto sa ľudia s vyšším skóre v Neadekvát-
nom Ja môžu fixovať viac na oblasť očí s cieľom preskúmať tvár. To môže odrážať ich 
zámer byť v súlade so spoločenskými normami a zapadnúť do sociálnej skupiny. 

Ako sme už v tejto monografii uviedli, v prípade mnohých, ak nie väčšiny primár-
nych emócií, oči sú dôležitým zdrojom informácií (napr. Eisenbarth & Alpers 2011; 
Schurgin et al., 2014; Smith et al., 2005). Keďže neadekvátnosť v prípade dimenzie 
sebakritickosti súvisí s tendenciou byť podozrivejší, vnímať sa menejcenne a s oba-
vami voči súcitu (Gilbert et al., 2004), Neadekvátne Ja touto formou pravdepodobne 
predikuje schopnosť skenovať oblasť očí detailnejšie než iné oblasti na tvárach s emó-
ciami. Zároveň tu môžeme vidieť paralelu so sociálnou anxietou charakterizovanou 
strachom zo sociálnych situácií, v ktorých sa jedinec obáva, že ho ostatní budú hod-
notiť negatívne (APA, 2013). Pri pozorovaní negatívnych výrazov síce upriamujú po-
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zornosť práve na negatívne emócie, ale zároveň sa vyhýbajú významným oblastiam 
tváre pri týchto výrazoch, najmä očiam, čo však ešte vyžaduje v spojitosti so sebakri-
tickosťou ďalšie preskúmanie.

Na druhej strane, Kupeli a kol. (2013) dávajú sebapotvrdenie do súvislosti so se-
basúcitnými a podporujúcimi pocitmi k sebe samému. Táto schopnosť vnímania po-
zitívnych a vrelých neverbálnych podnetov od iných tvárí a od seba samého môže 
uľahčovať fixáciu na oči druhého človeka alebo všeobecne zvyšovať očný kontakt, čo 
však vyžaduje ešte ďalšie empirické dôkazy.

5.1.3  Sebakritickosť a rôzne fixačné metriky

Doteraz sme referovali o vzorcoch sledovania očí sebakritických jednotlivcov, pri-
čom výskum ukázal potrebu rozlišovania medzi rôznymi formami sebakritiky (Ne-
adekvátne a Nenávidené Ja), pričom štúdie pracovali prevažne s metrikou celkového 
času fixácie (total fixation duration) v súvislosti s pohľadom/vyhýbaním pohľadu na 
oblasť očí stimulov.

Cieľom nášho ďalšieho výskumu (Strnádelová et al., 2022) však bolo preskúmať 
rôzne fixačné vzorce prostredníctvom viacerých metrík fixácie na sedem primárnych 
emócií (šťastie, smútok, strach, znechutenie, pohŕdanie, hnev a prekvapenie) a ne-
utrálny výraz tváre vo vzťahu k vyššej úrovni sebakritiky (Neadekvátne Ja). Tvárové 
stimuly boli prezentované v náhodných pároch. Výskumnú vzorku tvorilo 120 do-
spelých účastníkov, 60 žien a 60 mužov. Výsledky ukázali, že vysoká sebakritickosť 
vo forme Neadekvátneho Ja má významný vplyv na čas do prvej fixácie F(1, 7810) 
= 57.178, p < .001, R2 = .007), na trvanie prvej fixácie (F(1, 7810) = 17.502, p < .001, 
R2 = .002), ale aj na celkový čas fixácie (F(1, 7810) = 23.89, p < .001, R2 = .003) a na 
priemerný čas fixácie (F(1, 7810) = 37.01, p < .001, R2 = .005). Respondenti s vyššou 
mierou Neadekvátneho Ja tiež vykazovali trvalý vzorec v ďalšom skenovaní výrazov  
– fixácie zvyšovali so zvyšujúcou sa sebakritikou. Platí to pre celkový počet (F(1, 
7810) = 114.256, p < .001, R2 = .014) aj pomer celkovej dĺžky fixácie a priemernej dĺž-
ky fixácie (F(1, 7810) = 93.638, p < .001, R2 = .012). Ukazuje sa, že vyššia úroveň Ne-
adekvátneho Ja na jednej strane znižuje čas do prvej fixácie na tvárové emocionálne 
prejavy, ale tiež zvyšuje celkový čas skenovania výrazov tváre, čo naznačuje opačné 
vzorce ako v predchádzajúcom výskume so vzorkou s vyšším Nenávideným Ja alebo 
kombinovaným skóre sebakritiky. S vyšším skóre Neadekvátneho Ja sa metrika prvej 
fixácie – konkrétne čas do prvej fixácie a trvanie prvej fixácie znižuje, čo znamená, že 
sebakritickejší účastníci sa pozerali na emocionálne tváre skôr alebo s kratším one-
skorením ako respondenti s nižším skóre Neadekvátneho Ja.

Výsledky sú konzistentné pre všetky primárne emócie, treba podotknúť, že pre-
došlé výskumy uprednostňovali pri analýzach konkrétne emócie – napríklad najmä 
smutné/šťastné tváre u depresívnych ľudí (napr. Allard & Yaroslavsky, 2019; Sanchez 
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et al., 2013) alebo smutné/nahnevané/šťastné tváre u úzkostných jedincov (Horley et 
al., 2003; Lange et al., 2011).

Okrem toho pri vzore celkového skenovania primárnych emocionálnych prejavov 
respondenti s vyššou úrovňou Neadekvátneho Ja čas fixácie (celkové trvanie fixácie; 
pomer celkového trvania fixácie a priemerné trvanie fixácie) zvyšovali so zvyšujúcou 
sa sebakritikou.

Zdá sa, že ak respondenti zažijú presvedčenie, že človek si zaslúži sebakritiku, 
pretože si pamätajú a porovnávajú svoje neúspechy s ostatnými (Gilbert et al., 2004) 
ako typickou formou nedostatočného ja, trvá im kratší čas, kým sa zafixujú na emo-
cionálny výraz a sústredia sa naň, ale tiež zotrvajú dlhšie pri skúmaní tohto výrazu.

Výsledky sú v súlade s predchádzajúcimi zisteniami, že vyššia úroveň extrém-
nejšej sebakritiky – nenávideného seba samého zvýšila vyhýbanie sa oblasti očí 
pri pohľade na šťastné výrazy tváre, ktoré sú pre sebakritických ľudí veľmi citlivé  
(McEwan et al., 2014). V prípade Neadekvátneho Ja však výsledky nepotvrdili ten-
denciu vyhýbania sa emocionálnym tváram pri skenovaní alebo rozpoznávaní, skôr 
naopak. Neadekvátne Ja malo tendenciu pozitívne korelovať s celkovým časom trva-
nia fixácie na všetkých skúmaných oblastiach tváre (Strnádelová et al., 2019a) a podľa 
doterajších výsledkov predpokladáme, že tendencia vyhýbať sa niektorým konkrét-
nym oblastiam na emočných tvárach je pozorovateľná hlavne pre Nenávidené Ja, nie 
pre Neadekvátne Ja vo forme sebakritickosti. Zdá sa, že najmä respondenti s nená-
vistnými pocitmi voči sebe sa vyhýbajú pozeraniu do tvárí, čo im môže sťažiť správnu 
identifikáciu výrazov. 

5.1.4  Sebakritickosť a sebapotvrdenie v paradigme tváre v dave 

Dizajn tváre v dave umožňuje testovať predpoklady fixácie na celkové tváre 
v  mriežke rôznych tvárových výrazov, nie na konkrétne oblasti záujmu (oči, ústa, 
okolie očí...). Hoci vyhýbanie sa očnému pohľadu vysoko sebakritickými jedincami 
(najmä v dimenzii Nenávidené Ja) potvrdili eye-trackingové štúdie skúmajúce práve 
tvárové oblasti (Strnádelová et al., 2019a; Strnádelová et al., 2019b), prostredníctvom 
paradigmy tváre v dave sa Halamová a kol. (2022) sústredili na preskúmanie skeno-
vacích vzorov sebakritických ľudí na tvárový výraz ako celok. 

Medzi respondentmi z dostupného výberu, bez merania akejkoľvek osobnostnej 
črty alebo diagnostikovanej psychickej poruchy, Halamová a kol. (2022) potvrdili 
efekt nadradenosti šťastia medzi ostatnými emóciami vo fixácii pohľadu. V štúdii sa 
snažili maximalizovať ekologickú validitu tým, že zahrnuli v mriežke emócií všetky 
primárne výrazy, neutrálny výraz a tiež opovrhnutie a zahanbenie. Z emocionálnych 
výrazov bol po radosti častejšie fixovaný tiež hnev, znechutenie, prekvapenie a strach 
a výrazne menej často zahanbenie. Pohŕdanie a smútok neboli výrazne menej alebo 
viac fixované než neutrálny výraz. 
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V nasledujúcej štúdii však autorov zaujímal rozdiel v prezeraní tvárí vzhľadom 
na úroveň sebakritickosti. Na rozdiel od väčšiny predchádzajúcich výskumných štú-
dií, ktoré poukazujú na skreslenie pozornosti smerom k vyhľadávaniu negatívnych 
podnetov v klinických vzorkách s rôznymi psychickými poruchami (napr. Duque & 
Vázquez, 2015; Shechner et al., 2012), výsledky Halamovej et al. (2022), preukázali 
významné vyhýbanie sa hnevu a tendenciu vyhýbania sa všetkým tvárovým výrazov 
u vysoko sebakritických ľudí s kombinovaným, sčítaným skóre Nenávideného a Ne-
adekvátneho Ja (pozri graf 4).

Respondenti s vyšším skóre v sebakritickosti sa vyznačovali kratšími fixáciami na 
tvárové výrazy ako respondenti s nižším skóre v sebakritickosti (významná interakcia 
sebakritickosť –emocionálny výraz) sa však objavila iba v prípade hnevu (p = 0.01, 
OR = 1.04), ako to dokumentuje graf 4, na ktorom vidíme príspevky daných emócií 
(ich fixácie) k zvyšujúcemu sa skóre v sebakritickosti.

Výsledky môžu byť nápomocné pri vysvetlení (ne)úspešnosti identifikovania tvá-
rových výrazov sebakritickými jedincami, avšak vzhľadom na dve dimenzie sebakri-
tickosti podľa modelu, ktorého autormi sú Gilbert a kol. (2004). Vysoko sebakritickí 
ľudia sa totiž pravdepodobne vyhýbajú pohľadu na tváre, ktoré im bránia v správnej 
identifikácii.

Výskum Strnádelovej a kol. (Strnádelová, 2019b) preukázal, že Neadekvátne Ja je 
pozitívny prediktor úspešného rozpoznávania emócií na tvári, zatiaľ čo vyššie skóre 
Nenávideného Ja negatívne predikovalo úspešnosť v identifikovaní primárnych vý-
razov. 

Graf 4 Celkový čas fixácie na primárne výrazy v súvislosti s celkovou sebakritickosťou  
– porovnanie interakcie medzi emóciou a sebakritickosťou (Halamová et al., 2022)
Poznámky: Joy = šťastie, Ang = hnev, Fea = strach, Sad = smútok, Dis = znechutenie,  
Neu = neutral, Sur = prekvapenie, Con = pohŕdanie, Emb = zahanbenie, CRIT = 
sebakritickosť, Partial contribution = príspevok konkrétnej emócie.
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Podobne ako iné štúdie podporujúce nadradenosť šťastia pri správnej identifikácii 
jeho výrazu (napr. Wells et al., 2016), aj vo výskume Strnádelovej a kol. (2019b) bolo 
šťastie najúspešnejšie identifikovanou emóciou a strach, naopak, najmenej úspešne 
detegovaným výrazom (Kirita & Endo, 1995; Leppänen & Hietanen, 2003; Smith et 
al., 2005). Avšak ukázalo sa, že Nenávidené Ja ešte umocňovalo túto tendenciu horšie 
identifikovať emocionálne výrazy, čo v nadväznosti na výskumy využívajúce dizajn 
„tvár v dave“ môžeme interpretovať ako všeobecnú zábranu fixovať výrazy a následne 
ich správne identifikovať. Ľudia s vysokou úrovňou Nenávideného Ja sú zrejme takí 
ponorení do svojej sebakritickej vnútornej reči a ohromení svojimi pocitmi nenávisti, 
hnevu a znechutenia voči sebe samým, že nedokážu venovať pozornosť stimulom 
vyjadrujúcim emócie, ktoré si často môžu internalizovať. Zaujímavé je aj zistenie, že 
Sebapotvrdzujúce Ja sa neukázalo ako prediktor úspešnejšej identifikácie (Strnáde-
lová et al. 2019), a teda ho nemožno interpretovať ako „obranný štít“ voči zábranám 
rozpoznávania. 

Vyhýbavá tendencia medzi sebakritickými jedincami sa dokonca preukázala aj pri 
skenovaní neutrálneho výrazu (Halamová et al., 2022), ktorý môže odrážať pozor-
nostné skreslenie voči akémukoľvek výrazu na ľudských tvárach, čo môže spôsobiť 
veľké ťažkosti v interakcii a komunikácii ľudí s vysokou sebakritikou. Možno tu vi-
dieť aj paralelu so vzorcom, že paranoidní ľudia hyperatribuujú hnev do neutrálneho 
výrazu. Súčasné zistenia (Pinkham et al., 2011) naznačujú, že paranoja je spojená  
s tendenciou pripisovať hrozbu nejednoznačným stimulom, a tiež podporujú hypo-
tézy hyperaktivácie amygdaly ako potenciálneho neurálneho mechanizmu aktivova-
ného pri paranoidných predstavách. Pre podobné interpretácie v súvislosti so sebak-
ritickosťou je však potrebné ďalšie skúmanie.

Iffland a kol. (2019) sa domnievajú, že vyhýbanie sa emocionálnym stimulom 
pozornosti súvisí so zážitkom zlého emocionálneho zaobchádzania (maltreatment) 
v detstve. Podobne etiológia chronickej sebakritickosti pochádza hlavne z raného 
detstva, jej príčinou je nedostatok afiliatívnych vzťahov (Falconer et al., 2015) alebo 
veľmi kritickí, kontrolujúci a nároční rodičia (Stinckens et al., 2013), čo by sa dali 
považovať za emocionálne zanedbávanie alebo zneužívanie.

Tvár v dave tak môže odrážať zážitky z detstva (Iffland & Neuner, 2020) a opako-
vaná expozícia stimulom hrozby môže spôsobiť vyhýbanie sa takémuto ohrozeniu 
(Iffland et al., 2019).

Výsledky Halamovej a kol. (2020) preto možno interpretovať tak, že účastníci  
s vysokou sebakritickosťou boli v detstve emocionálne zanedbávaní a ich sebakri-
tickosť je adaptáciou na toto zlé zaobchádzanie. Vyhýbanie sa hnevu, ktorý sa spája  
s kritizovaním a viditeľne sa prejavuje ako nepriateľskosť voči prijímateľovi (Stau-
gaard, 2010), tak môže byť spôsobom, ako sa sebakritickí jedinci s  nenávistnými 
pocitmi voči sebe dokážu vyrovnať s nepríjemnými zážitkami, resp. chrániť sa pred  
nimi.
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5.1.5 Zmeny vo veľkosti zreničky pri prezeraní primárnych tvárových výrazov  
v súvislosti so sebakritickosťou a sebapotvrdením 

Veľkosť zreničiek sa mení aj v dôsledku prítomnosti pozitívnych a negatívnych 
emocionálnych podnetov (Janisse, 1973). Predchádzajúce štúdie priniesli nejednoz-
načné zistenia o variáciách v reakcii zreníc na rôzne emócie, prinášame preto ich 
prehľad. 

Hessova teória (1972) uvádza, že zrenice sa výrazne rozširujú, keď reagujú na at-
raktívne a príjemné podnety, a zúžia sa, keď sa pozrú na nepríjemné podnety vy-
volávajúce znechutenie. Iní vedci to však spochybňujú (Loewenfeld & Lowenstein, 
1993; Partala & Surakka, 2003) a tvrdia, že pupilárne odpovede nemožno použiť na 
rozlíšenie medzi rôznymi emočnými valenciami; rozlišovať sa však dá na základe 
úrovní vzrušivosti (pozitívne aj negatívne stimuly sú vzrušujúce, zatiaľ čo neutrálne 
stimuly nie). 

Zároveň môžeme pozorovať, že pupilárne odpovede vedú k výraznejšej emočnej 
odpovedi autonómneho nervového systému (ANS). ANS možno rozdeliť na sympa-
tický a parasympatický nervový systém prostredníctvom viacerých prekrývajúcich sa 
hierarchických sietí; tieto systémy nepretržite organizujú a sú zodpovedné za vedomé 
aj nevedomé telesné procesy. Akákoľvek abnormalita ANS, inak známa ako dysauto-
nómia alebo autonómna dysregulácia, má koreláty s fyziologickým obrazom jednot-
livcov, súčasťou ktorého môže byť aj pupilárna aktivita (Baguley, 2008).

Uvádza sa, že priemer zrenice dilatuje v  dôsledku kognitívnej záťaže a zúži sa, 
keď chcú jednotlivci spracovať viac než dokážu subjektívne zvládnuť (Granholm et 
al., 1996; Granholm, & Verney, 2004; Graur & Siegle, 2013). Biomarkery, akým je aj 
veľkosť zreničky pri prezeraní emocionálnych výrazov, resp. detegovanie zmeny v jej 
veľkosti, tak majú potenciál byť ďalším korelátom úrovne sebakritickosti.

Bernstein a kol. (2017, 2019) zdôrazňujú ústrednú úlohu sebakritickosti aj v súvis-
losti s konceptualizáciou ruminácie. Podľa autorov (ibid) ruminácia je úzko spojená 
s rizikom, udržiavaním a zhoršovaním depresívnych a sprievodných patologických 
príznakov. Pervazívne myslenie, napr. vo forme broodingu (ustarostené, úzkostlivé 
hĺbanie, zameranie na detaily), predikuje slabú kontrolu situácie, čo zase súvisí s vyš-
šou sebakritikou. Zároveň sa preukázalo, že zo súboru vzorcov tvoriacich ruminá-
ciu, vysoká až nutkavá sústredenosť zväčša sprevádza práve pasívne a sebakritické 
procesy. V tejto súvislosti štúdia, ktorej autormi sú Duque a kol. (2014), vysvetľuje 
tendenciu k negatívnym stimulom a zväčšeným zreničkám u respondentov s tenden-
ciami ruminácie ako kľúčový faktor depresie, ktorá úzko súvisí so sebakritickosťou 
v  nasledujúcich pozornostných tendenciách. Suslow (2020) uvádza, že depresia je 
charakterizovaná stredne veľkým efektom zvyšovania pozornosti pri dysforických 
stimuloch a stredne veľkým znížením v prípade pozitívnych stimulov v porovnaní so 
zdravými jedincami. Ukazuje sa, že podobne ako depresia aj sebakritickosť sa spája 
so špecifickými pozornostnými skresleniami a preferenciou pozornosti na negatív-
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ne informácie zo sociálneho prostredia (McCabe & Gotlib, 1995). Dôležité je však 
brať do úvahy, že najmä úzkostné (nie depresívne), prejavy sa vyznačujú orientáciou 
pozornosti ľudí na ohrozenie, akým môže byť výraz hnevu (Armstrong & Olatunji, 
2012). Z pozornostných skreslení sa javí, že práve jednotlivci s úzkostnými porucha-
mi signalizujú aj preferencie na nahnevané a vystrašené tváre, ktoré sa považujú za 
podnety súvisiace s hrozbou (Hankin et al., 2010; Peckham et al., 2010).

Zénon (2019) navrhuje teoretický model informačného zisku (information gain), 
ktorý má potenciál vysvetliť pupilárne odpovede na kognitívne spracovanie infor-
mácií, ako napríklad mentálne úsilie, pozornosť, rozhodovacie procesy, hodnotové 
preferencie a pod. Zmeny priemeru zreníc sledujú koherentné zmeny nervovej akti-
vity v celej mozgovej kôre regulované neuromodulátormi a označujú sa ako aurousal 
– vzrušivosť (McGinley et al., 2015; Reimer et al., 2014). Na základe hypotézy, ktorú 
stanovil Zénon (2019), závisí súbor javov, ktoré spúšťajú zmeny vo veľkosti zreničiek, 
od základného informačného procesu. Táto teória v podstate predpokladá, že dila-
tácia zreníc reflektuje množstvo informácií, ktoré spracováva mozog a ktoré možno 
nazvať aj ako informačný zisk (Zénon, 2019). Tento teoretický model operacionali-
zovali Kanovský a kol. (2022) a skúmali, či zmeny veľkosti zrenice pôsobia ako pre-
diktory sebakritickosti u účastníkov sledujúcich primárne tvárové emócie. Výsled-
ky preukázali, že extrémnejšia forma sebakritiky, ktorou je Nenávidené Self podľa 
Škály foriem sebakritickosti a sebapotvrdenia (Gilbert et al., 2004), bola významne 
predikovaná zväčšenými zreničkami pri skenovaní emocionálneho výrazu hnevu  
(OR = 3.50; p = 0,031) a znechutenia (OR = 3.68; p = 0,025) a zúženými zreničkami 
pri skenovaní šťastia (OR = 0.57; p = 0,04). Konkrétnejšie, tzv. väčší prírastok infor-
mácií (information gain) pre znechutenie predikoval vyššie skóre v Neadekvátnom Ja  
a Nenávidenom Ja a tiež nižšie skóre pre Sebapotvrdzujúce Ja. Naopak, vyšší príras-
tok informácií pre hnev predikoval vyššie skóre v dimenzii Neadekvátne Ja a Nenávi-
dené Ja, ale neplatilo to pre nižšie skóre Sebapotvrdzujúce Ja.

Rozšírené zreničky ako znak spracovania informácií mozgom (Zénon, 2019) teda 
môžu reflektovať, že sebakritickým jedincom trvá viac času spracovanie emócií pred-
stavujúcich silu (dominantných, ohrozujúcich) podnetov, ako je nahnevaný výraz 
a znechutenie (Shields, 2002). Súvisí to aj so zisteniami, s ktorými prišli Burkhouse  
a kol. (2014), že vysoko sebakritickí ľudia môžu reagovať na emočné tváre prejavujú-
ce hnev a znechutenie zvýšeným emocionálnym spracovaním a na šťastie zníženým, 
resp. enormne náročným spracovávaním.

Za týmto spracovaním môže byť spoločný mechanizmus dysregulácie autonóm-
neho nervového systému, ktorý poukazuje na emočnú reaktivitu a dysreguláciu aj 
cez pupilárne odpovede, konkrétne na negatívne tvárové výrazy hnevu a znechu-
tenia, čo by mohlo byť ďalším korelátom sebakritickosti. Výraz znechutenia ukázal 
najväčší potenciál v rozlišovaní tým, že bol významným prediktorom pre všetky tri 
subškály FSCRS (nenávidené, neadekvátne a sebapotvrdzujúce ja), keďže väčší infor-
mačný zisk pri znechutení predikoval vyššie skóre v dimenzii Neadekvátne Ja (R2= 
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.186) a Nenávidené Ja (R2= .367) a nižšie skóre pre Sebapotvrdzujúce Ja (R2= 0.187). 
Z tohto dôvodu sa pupilárna reaktivita v  kombinácii so zisťovaním informačného 
zisku (námahy pri skenovaní emocionálneho výrazu) javí ako sľubný biomarker pri 
diagnostikovaní spomínaných konštruktov, s diferenciačnou silou najmä v podobe 
znechuteného výrazu. 

Emócia znechutenia je pravdepodobne najvýraznejším výrazom tváre na zozna-
me primárnych emócií. Znechutenie sa zvyčajne prejavuje pocitom odporu, niekedy 
sprevádzaným nevoľnosťou a silnou túžbou odkloniť sa od spúšťacieho stimulu (Roz-
in et al., 2008). Ľudia s vysokou sebakritickosťou sa môžu cítiť terčom emócií prame-
niacich z tvárového výrazu znechutenia. Pupilárna reaktivita sa tak môže zvyšovať 
kvôli subjektívnym zábranám a zážitkom práve s emóciou znechutenia, potenciálne 
aj s hnevom (Gilbert et al. 2004), ako predpokladá aj samotná konceptualizácia di-
menzií sebakritickosti.

5.2  Zhrnutie výskumov o eye-trackingových vzorcoch pri sledovaní 
tvárových výrazov a vzťahu k sebe (sebakritickosť, sebapotvrdenie) 
a budúce smerovania

V oblasti skenovania tvárových výrazov sa ukazuje viacero dominantných rovín, 
ak vzorec skenovania (prípadne tendenciu) dávame do súvisu so sebakritickosťou/
sebapotvrdzovaním jedincov. Všetky perspektívy výskumu však ukazujú na dôle-
žitosť zváženia meracieho nástroja, ktorým je konštrukt sebakritickosti/sebapotvr-
dzovania operacionalizovaný. Pri interpretácii a generalizácii zistení preto odporú-
čame citlivo a transparentne referovať o dimenzii (neadekvátnosť/nenávisť voči sebe) 
prípadne kombinovanom (sumárnom) skóre sebakritickosti. Zároveň je významné, 
že pri uvedených výskumoch sa dosiaľ pracovalo so stimulmi tvárových výrazov, 
ktorých expresia bola vysoká, dá sa preto dedukovať, že aj pomerne rýchlo a  jed-
noducho identifikovateľná respondentmi. Konkrétne išlo o databázu stimulov The 
Amsterdam Dynamic Facial Expression Set-Bath Intensity Variations (ADFES-BIV, 
van der Schalk et al., 2011, neskôr revidovala Wingenbach et al. (2016); Umeå Uni-
versity Database of Facial Expressions (Samuelsson et al., 2012). V  budúcnosti by 
umožňovalo komparáciu fixácie/smerov skenovania napr. použitie databáz s menej 
jednoznačným vyjadrením emócie, nižšou expresiou alebo úspešnosťou identifikácie 
výrazu, čo väčšina databáz vo svojich deskripciách datasúborov poskytuje. Rovnako 
by bolo prínosné v ďalších smerovaniach poznania preskúmať očný pohľad respon-
dentov, ktorých úroveň sledovaných konštruktov je extrémne vysoká, prípadne aj 
inými meracími nástrojmi overiť, či je sebakritickosť prítomná naprieč rôznymi psy-
chickými poruchami (napr. depresia, úzkosť, ruminácia a pod.), keďže súvislosť už 
empiricky preukázaná bola (napr. Bernstein et al., 2017, 2019; Burkhouse et al., 2014 
Duque et al., 2014).
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Jednou z diskutovaných limitácií eye-trackingu zostáva ekologická validita výsku-
mov, ak prostredníctvom sledovania pohľadu za počítačom zamýšľame usudzovať  
o vzorcoch sociálnej interakcie. Hoci veľkú časť našich životov strávime práve v in-
terakcii s druhými, skúmanie mechanizmov, ktoré tieto interakcie podporujú, sa do 
značnej miery obmedzilo na situácie sociálneho pozorovania, keď jednotlivec pozo-
ruje sociálny stimul bez príležitosti na interakciu (Redcay & Schilbach, 2019).

Claudino a kol. (2019) takisto zdôrazňujú, že v každodenných vzťahoch sú pod-
mienky interakcie podstatne zložitejšie, s dynamickou mimikou a intenzitou. Hoci 
štúdie, ktoré porovnávajú statické a dynamické tvárové stimuly, ukázali, že dynamic-
ké tváre vyvolávajú väčšiu aktivitu v oblastiach spojených s interpretáciou sociálnych 
signálov a spracovaním emócií (Arsalidou et al., 2011), ekologickú validitu to rieši iba 
čiastočne. Sčasti sa dynamickými stimulmi (videá, meniaci sa tvárový výraz) možno 
priblížiť k situáciám každodennej sociálnej interakcie, avšak stále zostávame v limi-
toch jednosmerného skúmania pohľadu. Sľubnú perspektívu tak predstavujú prístu-
py, v ktorých sa nervové procesy skúmajú v kontexte recipročnej sociálnej interakcie 
v reálnom čase (second-person neuroscience). Pomocou tohto prístupu sa začínajú 
objasňovať behaviorálne a neurálne mechanizmy sociálnych interakcií; v ktorých sú 
však potrebné ďalšie teoretické a metodologické poznatky. Ak však doterajšie zis-
tenia naznačujú, že mechanizmy zapájané v interakcii sa líšia od tých, ktoré zapája-
me, keď (iba) pozorujeme statické sociálne stimuly, ďalšie skúmanie je nevyhnutné aj  
v prípade sledovania tvárových výrazov a odhaľovania vzorcov ich skenovania. Tento 
prístup duálneho sledovania pohľadov osôb zapojených do vzájomnej interakcie môže 
byť obzvlášť dôležitý pre pokrok v štúdiu rôznych (neurálnych) korelátov psychických 
stavov jednotlivcov.

Ak dimenziu sebakritickosti vo forme strachu z porovnávania alebo vo forme ne-
návistných pocitov znechutenia zo seba samého dokážeme pozorovať v reálnej inte-
rakcii (resp. simulovanej) alebo pri detekcii reálnych tvárových výrazov z interakcie 
s druhým človekom, stúpa validita takéhoto skúmania a znižuje sa redukcionizmus. 
Rovnako by mohla vzrásť aj pravdepodobnosť predikcie self-konštruktov na základe 
obojstrannej interakcie a vymieňaní pohľadov medzi ľuďmi, keďže tvárové výrazy 
vznikli práve vďaka komunikácii s druhými a vymieňaniu si sociálnych signálov, kto-
ré potrebujeme pre zdravé fungovanie.

Z  ilustrácie dosiaľ realizovaných výskumov sa črtajú najmä tieto dominantné 
témy, ktoré poskytujú čiastkové zistenia pre koncepty sebakritickosti a sebapotvrdzo-
vania, a ich prípadné budúce smerovanie: 
• Skúmanie oblastí záujmu (najmä oči, okolie očí, ústa, zvyšok tváre a oblasť mimo 

tváre) v  súvislosti s  celkovým časom fixácie (TFD metrika). Z definovaných 
oblastí záujmu sa preukázala negatívna korelácia celkového času fixácie na oči 
a okolie, zároveň pozitívna korelácia s malou veľkosťou efektu na oblasti mimo 
emocionálnej tváre v prípade Nenávideného Ja.
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 Pre Neadekvátne Ja sa preukázala pozitívna korelácia na oblasť očí a tendencia 
(bez signifikantnosti) zvýšeného celkového času fixácie na oblasť okolia očí aj úst. 

 V rámci Sebapotvrdzujúceho Ja možno pozorovať pozitívnu koreláciu celkového 
času fixácie a oblasti očí a taktiež negatívnu koreláciu pre fixáciu a oblasť mimo 
tváre (zároveň zvyšok tváre okrem očí) ako uvádza Strnádelová et al. (2019a).

 Pre detailnejšie porovnanie by v definovaní oblastí záujmu mohli byť zaradené aj 
iné oblasti, napr. nos ako centrálna oblasť tváre, ktorá sa objavuje ako signifikant-
ná oblasť na tvári, fixovaná najčastejšie po oblasti očí (Guo & Shaw, 2015) alebo 
úst (Schurgin et al., 2014), dokonca v paradigme centrálneho bodu tváre, za ktorý 
môžeme považovať nos, sa pohľad v 1. fixácii viaže práve na nosnú oblasť (Kawa-
goe et al., 2021).

• Dominantnou metrikou pri výskumných zámeroch sa javí byť celkový čas fixácie, 
ktorého zistenia sú prevažne v spojitosti so spomínanými oblasťami záujmu (napr. 
Strnádelová et al., 2019a; Strnádelová et al., 2019b). Ďalšie výskumy (Strnádelová 
et al., 2022) referujú aj o iných fixačných metrikách, akou je čas do prvej fixácie 
– pri sebakritických ľuďoch s vyššími hodnotami Neadekvátneho Ja sa významne 
znižuje a, naopak, celková fixácia na emocionálne tváre sa so zvyšujúcou úrovňou 
neadekvátnosti zvyšuje.

• Ústrednou témou a metodologickou otázkou pri výskumoch tvárových výrazov 
zostáva aj zváženie jednotlivých tvárových emócií premietaných respondentom.

 Mnoho predošlých výskumov pracovalo najmä s  negatívnymi vs. pozitívnymi 
emóciami, prípadne boli vybrané pre analýzu konkrétne emócie ako smutné/
šťastné, prípadne nahnevané tváre pre vzorku ľudí s depresiou alebo inou pato-
lógiou (napr. Allard & Yaroslavsky, 2019; Horley et al., 2003; Lange et al., 2011; 
Sanchez et al., 2013).

 Prínosom nedávnych výskumov (Halamová et al., 2022, Kanovský et al., 2022, 
Strnádelová et al., 2019b) je prezentovanie všetkých primárnych emocionálnych 
výrazov, dokonca aj zaradenie niektorých špecifických emócií, ktoré majú po-
tenciál indukovať pocity voči sebe samému (napr. zahanbenie, pohŕdanie), a tak 
skúmať súvislosť s očným pohľadom. V paradigme tváre v dave sa tak ukázala 
tendencia negatívnej korelácie celkového času fixácie a celkovej sebakritickosti na 
prezentované emocionálne výrazy šťastia, strachu, smútku, znechutenia, prekva-
penia, pohŕdania, zahanbenia aj neutrálnej tváre. Signifikantným zistením bola 
negatívna korelácia celkového času fixácie a sebakritickosti v prípade jedného 
negatívneho výrazu – hnevu.

• Komplexným výskumným problémom zostáva aj pupilárna reaktivita v spoji-
tosti s informačným ziskom reprezentujúcim kognitívnu námahu pri skenovaní 
emocionálnych výrazov. V budúcich výskumoch by mohla práve úroveň emočnej 
reaktivity vo forme emočnej odpovede autonómneho nervového systému na špe- 
cifické tvárové stimuly diferencovať medzi rôznymi úrovňami sebakritickosti, čo 
si však vyžaduje ďalšie kontinuálne skúmanie.
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 Výskumné zistenia (Kanovský et al., 2022) poukazujú na nasledujúce výsledky pre 
diferencované dimenzie sebakritickosti: zväčšené zreničky boli spojené s vyšším 
informačným ziskom pre výraz hnevu a znechutenia, naopak, zúžené zreničky 
pre výraz šťastia v spojitosti s Nenávideným Ja.

 Neadekvátne Ja sa vyznačovalo zvýšeným informačným ziskom pre hnev a zne-
chutenie. Napokon, Sebapotvrdzujúce Ja sa významne spájalo s nižším infor-
mačným ziskom, ak bolo skenované znechutenie na tvári stimulov.

Uvedené zistenia ilustruje aj tabuľka 6 .

Tabuľka 6 
Sumarizácia zistení eye-trackingu tvárových výrazov vzhľadom na úroveň sebakritickosti  
a sebapotvrdenia

HS IS IS+HS RS

↓TFD oči  
   a okolie očí

↑TFD oči ↓TFD HNEV ↑TFD oči

↑TFD mimo tváre ↑Tendencia TFD  
   ústa, okolie očí

↓Tendencia   
   TFD ŠŤASTIE,  
   STRACH,  
   SMÚTOK,  
   ZNECHUTENIE,  
   PREKVAPENIE,     
   POHŔDANIE,  
   ZAHANBENIE,  
   NEUTRÁLNY  
   VÝRAZ

↓TFD mimo tváre

↑Zreničky  
   pri HNEVE  
   a ZNECHUTENÍ
↑Informačný zisk

↑Informačný  
   zisk pri HNEVE  
   a ZNECHUTENÍ

↓Informačný  
   zisk pri  
   ZNECHUTENÍ

↓Zreničky pri  
   ŠŤASTÍ

 ↓Čas do 1. fixácie  
   na emocionálne  
   tváre
↑fixácia na  
   emocionálne tváre

Poznámky: HS = Nenávidené Ja, IS = Neadekvátne Ja, RS = Sebapotvrdzujúce Ja, TFD = celkový čas 
fixácie.
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ZÁVER

Sledovanie očného pohľadu u ľudí s rôznymi úrovňami sledovaných premenných 
v kontexte psychologického výskumu prináša značnú výhodu oproti sebavýpoveďo-
vým metódam. Pri dotazníkoch alebo hĺbkových rozhovoroch môže byť problema-
tické, že účastníci si nemusia byť vedomí, resp. nemusia byť schopní referovať o všet-
kých procesoch, ktoré sa v nich dejú, a rovnako tak – nie všetky z nich vždy dokážu 
verbalizovať. Často môžu respondenti potvrdzovať svoje odpovede a veriť v ich prav-
divosť, otázne však zostáva, či skutočne vyjadrujú reálne fakty, osobnostné vlastnosti, 
pocity a pod. (Coltekin et al., 2009). 

Pri eye-trackingu možno hovoriť o objektívnom procese merania, pretože pro-
ces získavania údajov nie je ovplyvnený subjektívnymi výpoveďami responden-
ta (Goldberg & Kotval, 1999) a  taktiež je eliminovaná aj chyba merania na strane 
výskumníka. Interpretácia získaných dát totiž vychádza skôr z jasne pozorovaných  
a automatických reakcií mapovania pohľadu respondentov (Goldberg & Kotval, 
1999), čo otvára sľubné perspektívy výskumného bádania, hoci ekologická validita 
a redukcionizmus tohto prístupu má taktiež svoje obmedzenia (napr. Claudino et al., 
2019; Redcay & Schilbach, 2019).

V nadväznosti na tieto silné stránky používania eye-trackingu a jeho rozšírenosť 
aj v kontexte skúmania emocionálnych stavov sme sa rozhodli v tejto monografii su-
marizovať a syntetizovať dostupné zistenia týkajúce sa výskumov sledovania očného 
pohľadu pri prezentácii tvárových výrazov. Monografia prezentuje doterajšie zistenia 
v interindividuálnych rozdieloch sledovania pohľadu a  súhrne syntetizuje poznat-
ky o eye-trackingu tvárových výrazov a možnej predikcii osobnostných vlastností či 
psychopatológie. Špecifickou podkapitolou je Eye-tracking tvárových výrazov ako 
prediktor vzťahu k sebe (self), v ktorej uvádzame zistenia z kontinuálneho skúma-
nia vzťahu k sebe samému ako jedného z prediktorov očného pohľadu pri sledovaní 
emócií na tvárach druhých ľudí. Veríme, že čitateľ v nej nahliadne do vnútorných 
vzorcov prežívania jednotlivcov, ktorí sa líšia v úrovni (ne)lásky k samým sebe a v ich 
následných pohyboch očí. Pre nás bolo toto objavovanie sondou do prejavov sprá-
vania, o ktorých ľudia možno často sami netušia. O to objavnejšie a inšpiratívnejšie 
bolo zaoberať sa tak intuitívnym, no zároveň sofistikovaným javom, akým je ľudský 
pohľad.
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