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Zaznavanje

Ločimo več vidikov organizacije zaznav:

1. zaznava oblik,

2. zaznava globine,

3. zaznava gibanja,

4. zaznavanje časa.

Zaznavanje pomeni organizacijo in interpretacijo občutkov. 
Omogoča razumevanje ali osmislitev resničnosti
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ZAZNAVA OBLIKZAZNAVA OBLIK

Geštalt psihologija je odkrila zakonitosti ali principe s pomočjo 
katerih se zaznave organizirajo.

“…realnost razumemo, če jo dojemamo kot organizirano celoto…”
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Principi, ki omogoPrincipi, ki omogoččajoajo
zaznavo oblikzaznavo oblik

princip    
podobnosti

princip bližine

princip dobrega 
nadaljevanja

princip 
enostavnosti

princip zaprtosti



2

4

Principi, ki omogočajo zaznavo oblik

Princip LIK - OZADJE
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Principi, ki omogočajo zaznavo oblik

Kompleksne celice

Enostavne celice

Hiperkompleksne celice

Povprečno traja prepoznava 
predmetov le desetinko 
sekunde
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Vpliv okolja ali učenja na 
zaznavanje
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Vpliv okolja in učenja na 
zaznavanje
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Zaznava oblik:Zaznava oblik:
Prepoznavanje obrazov

► Pri prepoznavanju obrazov se 
bolj zanašamo na zgornji del 
obraza.

► Enote obraznega 
prepoznavanja

► Obraz tujcev opazujemo 
drugače kot obraz poznanih 
ljudi
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Zaznava oblik:
Prepoznavanje obrazov

Problemi pri pričanju:

�polovica napačnih obsodb gre na račun napačnih 
prepoznav

�problem interference

�prepoznavanje na osnovi fotografij mora biti 
premišljeno izvedeno (preveč ali premalo slik?)

�Težave z očividci (stres, travma, po-dogodkovne 
informacije, socialni vplivi, kognitivne sheme…)
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► Buckhoutovi poskusi:

� Lažen napad pred študenti
►Po 7 tednih so izbirali napadalca med 6 fotografijami

►40 % pravilnih prepoznav

►med tistimi, ki so prepoznali napačnega, jih je 40 % 
izbralo osebo, ki je bila naključno prisotna.

� Roparski napad v TV dnevniku
►Poklicalo 2145 gledalcev, roparja je pravilno 
prepoznalo le 15 %!

Zaznava oblik:
Prepoznavanje obrazov
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Zaznava oblik:
Iluzije

►► Mehanske iluzije

Nastajajo zaradi fizioloških značilnosti delovanja 
organizma oziroma čutil (napake strojne opreme)

► Strateške iluzije

Nastajajo zaradi napak pri obdelavi podatkov v 
centralnem živčnem sistemu (napake programske 
opreme)
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Zaznava oblik;Zaznava oblik;
Mehanske iluzije:

PASLIKE UČINEK SLAPA

AVTOKINETIČNI
UČINEK φ FENOMEN
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► Pojavljajo se zaradi znakov, ki namigujejo na obstoj tretje 
dimenzije.

► Pogost vzrok za pojav iluzij je odpoved mehanizma 
zaznavne konstantnosti oz. stalnosti.

Zaznava oblik;
Strateške iluzije:

Ali palčki res obstajajo?!

14

Müller-Lyerjeva iluzija

Strateške iluzije:
Geometrične iluzije
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Ponzova iluzija

Strateške iluzije:
Geometrične iluzije
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Vprašanje velikosti Lune

Dve teoriji razlagata iluzijo Lune:
1. Vpliv ponzove iluzije
2. Evolucija: pomembnejše je tisto, kar je v ravnini pred nami in ne 
tisto, kar je visoko nad nami.

Strateške iluzije:
Geometrične iluzije

17

Neckerjeva kocka

Strateške iluzije:
Geometrične iluzije
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Strateške iluzije:
Geometrične iluzije
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Amesova soba

Strateške iluzije
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ZAZNAVANJE RAZDALJEZAZNAVANJE RAZDALJE

Globinski znaki:Globinski znaki:

�� Binokularni znakiBinokularni znaki
Informacije o oddaljenosti dobimo s Informacije o oddaljenosti dobimo s 
pomopomoččjo obeh ojo obeh oččeses

�� MonokularniMonokularni znakiznaki
Informacije o razdalji lahko Informacije o razdalji lahko 
pridobimo tudi spridobimo tudi s pomopomoččjo le enega jo le enega 
ooččesa.esa.
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Binokularni znakiBinokularni znaki

MreMrežžniniččnana
neenakostneenakost
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Binokularni znakiBinokularni znaki

Očesna 

konvergenca
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MonokularniMonokularni globinski znakiglobinski znaki

►► PrekrivanjePrekrivanje
►► DvignjenostDvignjenost
►► Jasnost slikeJasnost slike
►► Linearna Linearna 
perspektivaperspektiva

►► SenSenččenjeenje
►► Gibalna paralaksa Gibalna paralaksa 
►► Znana velikost Znana velikost 
predmetapredmeta
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MonokularniMonokularni globinski znakiglobinski znaki

Akomodacija

očesne leče
(učinkuje le do cca 1,5 m)

Globinski prag:
razdalja med dvema

objektoma, ki jo lahko
zaznamo.

Dve očesi: 14 mm

Eno oko: 28 cm
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ZAZNAVANJE GIBANJAZAZNAVANJE GIBANJA

►► Detektorji gibanjaDetektorji gibanja
�� Hitri nevroni v mreHitri nevroni v mrežžnici, ki so nici, ki so 
sposobni zaznavati gibanjesposobni zaznavati gibanje

►► Inducirano gibanjeInducirano gibanje
�� Zaradi lastnega gibanja imamo vtis, Zaradi lastnega gibanja imamo vtis, 
da se gibljejo tudi drugi objekti.da se gibljejo tudi drugi objekti.

►► Gibalna perspektivaGibalna perspektiva
�� Velikost vidnega polja je obratno Velikost vidnega polja je obratno 
sorazmerna hitrosti gibanja.sorazmerna hitrosti gibanja.
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Gibalna perspektivaGibalna perspektiva

Vprašanje
subjektivnega

doživljanja
hitrosti;
• pod ali precenjevanje,
• utrujenost,

• megla…
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ZAZNAVANJE ZAZNAVANJE ČČASAASA

ČČas zaznavamoas zaznavamo
preko informacij,preko informacij,
ki se v teku ki se v teku ččasaasa
spreminjajo.spreminjajo.

zunanji

dogodki

notranji

dogodki

(v organizmu)

starost

aktivnost

Presojanje časa

čustva

zdravje
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Skrivnostna 
civilizacija na Marsu

VPLIV PRIČAKOVANJ IN MOTIVACIJE NA 
ZAZNAVANJE
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VPLIV PRIVPLIV PRIČČAKOVANJ IN MOTIVACIJE NA AKOVANJ IN MOTIVACIJE NA 
ZAZNAVANJEZAZNAVANJE

Vpliv kognitivnih shem:
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Vpliv motivacije na zaznavanjeVpliv motivacije na zaznavanje

►►Motivacija zaradi fizioloMotivacija zaradi fiziološških kih 
potreb,potreb,

►►motivacija zaradi nezavednih motivacija zaradi nezavednih 
vzgibov,vzgibov,

►► Vpliv Vpliv ččustev.ustev.
►► Kulturni vplivi.Kulturni vplivi.


