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O čem je studie? Výsledky

Graf 1. Vliv interakce na sluchovou percepční citlivost. Proměnná „vědomí“ určuje, zdali byl tón slyšen vědomě nebo nikoliv, 
proměnná „validita“ určuje, zdali byl nápovědný a cílový tón přehrán do stejného ucha (validita = 1) nebo do různých (validita = 0) 

uchou. Chybové sloupečky znázorňují směrodatné chyby.
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Statisticky významnou interakci mezi nezávislými proměnnými lze 
vysvětlit dvěma způsoby.

(i) Mohlo by platit, že vědomá pozornost funguje jinak než pozornost 
nevědomá (takto výsledky svého experimentu interpretují i 
Herreros et al. (2017)). Z toho by vyplývalo, že vědomí nelze na 
pozornost redukovat, a je tedy třeba hledat jiné vysvětlení toho, 
jak vědomí funguje.

(ii) Interakce by mohla být zapříčiněna tím, že participanti zaměřují 
svou pozornost na různá místa, v důsledku čehož si s vyšší 
pravděpodobností snáze vědomě všimnou podnětů na těchto 
místech a hůře podnětů na místech jiných. Pokud by platila tato 
interpretace výsledků, nelze z experimentu na nemožnost redukce 
vědomí na pozornost usuzovat.

Za účelem rozhodnutí mezi těmito dvěma interpretacemi nyní 
připravuji následnou studii.

Participantům je nejprve promítnuta nápověda nad jedním z rámečků, 
následně se v tomtéž nebo ve druhém rámečku objeví cílový podnět. Oba 
podněty mají prahovou intenzitu: proband si jich tudíž vědomě všimne jen 
v některých případech. Nezávislými proměnnými je (i) zdali proband vnímal 
nápovědu vědomě a (ii) zdali byla pozornost nápovědným podnětem 
přivedena k rámečku, ve kterém se následně objeví cílový podnět, nebo ke 
druhému rámečku (Posner, 1980). Závislými proměnnými byly percepční 
citlivost a kritérium odezvy (veličiny teorie detekce signálu). Ve sluchové 
modalitě byl design obdobný, roli levého a pravého rámečku v něm hrálo 
levé a pravé ucho.

Podařilo se replikovat statisticky významnou interakci jak ve sluchové, 
tak ve zrakové modalitě, vliv interakce na sluchovou percepční citlivost 
ukazuje graf 1.

Obrázek 1. Náčrtek zrakové části experimentu.
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Vědomí je jedním z mála psychologických fenoménů, na jehož povaze 
nepanuje ve vědě většinový konsensus, nikdo zatím nedokázal předložit 
přesvědčivé vysvětlení toho, proč a jak vědomí vzniká (Hříbek, 2017). 
Jednou z cest, kudy se výzkumníci při snaze pochopit vědomí vydávají, je 
jeho redukce na pozornost (např. Prinz, 2012). Za tímto účelem je nutné 
pečlivě probádat vztah, a tedy i vzájemné interakce pozornosti a vědomí. 

Dosavadní studie ukázaly, že se pozornost může zaměřovat na nevědomé 
podněty (např. Jiang et al., 2006) – pozornost tedy nemůže být na vědomí 
redukována. Laura Herreros se svými kolegy (2017) ukázala, že pozornost 
zaměřená na vědomé podněty funguje odlišně od pozornosti zaměřené na 
objekty nevědomé. Z toho by vyplývalo, že ani vědomí nemůže být 
redukováno na pozornost. Herreros s kolegy však experimentovala pouze 
se zrakovými podněty, já jsem její experiment replikoval i s podněty 
sluchovými.
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