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Povzetek  
V znanosti se je zaradi vloge čustev v našem vsakdanjiku pojavila obilica raziskav, ki 
poskušajo odgovoriti na vprašanja o naših čustvenih pokrajinah prek fizioloških 
odzivov telesa. V zadnjih dveh desetletjih se je razvilo tudi področje prepoznave 
čustvenih obraznih izrazov s pomočjo računalniškega vida. V izzivu prepoznave 
čustev je smotrno uporabiti multimodalni pristop, s katerim lahko poudarimo prednosti 
metod in zmanjšamo njihove pomanjkljivosti. Vendar se zaenkrat premalo pozornosti 
posveča medsebojnemu vplivu metod. V magistrskem delu poskušamo odpreti 
raziskovalno področje vpliva intruzivnosti na čustveno izraznost obraza. V teoretskem 
delu naloge se sprva posvetimo neenotnemu področju teorij čustev in nadaljujemo s 
pregledom širokega nabora metod merjenja in vzbujanja čustev v ljudeh. Preden 
pričnemo z empiričnim delom, pogledamo še slabo raziskan fenomen merilne 
anksioznosti in klasifikacijo intruzivnih metod merjenja. V empiričnem delu opišemo 
raziskavo, katere cilj je bil oceniti vpliv intruzivnosti merjenja na obrazno izraznost 
udeležencev s pomočjo Noldusovega programa FaceReader. 44 udeležencev smo 
snemali s skrito kamero med ogledom protokola z desetimi elicitacijskimi videi iz zbirke 
Samsonove idr. (2016). Med vsakim ogledom so rešili devetstopenjski vprašalnik SAM 
za samoocenjevanje valence in vzburjenja. Njihov videoposnetek smo nato analizirali 
s programom FaceReader za prepoznavo čustvenega stanja. Kontrolna skupina (KS) 
ni imela drugih pogojev, medtem ko smo v eksperimentalni skupini (ES) v času 
eksperimenta na merjeno osebo dodajali vedno bolj intruzivne merilnike. Rezultate 
skupin smo primerjali med seboj. Predpostavljali smo, da bo z večanjem intruzivnosti 
v ES obrazna izraznost v času eksperimenta padala bolj kot v KS. Rezultati analize s 
FaceReaderjem so pokazali obratno – v ES je program izmeril višje ravni izraznosti 
kot v KS, kar sklepamo, da je posledica razlik v vzorcih. Stopnjevanje intruzivnosti ni 
povzročilo opaznih razlik v izraznosti med skupinama. V zaključnem delu ponudimo 
razlago za rezultate analize s FaceReaderjem in predebatiramo druge ugotovitve v 
času raziskave. Poleg tega ponudimo nadaljnje raziskovalne ideje, izboljšave za našo 
raziskavo in opozorimo na dobre prakse za vse nadaljnje raziskovalce tega področja.  

Ključne besede: čustva, teorije čustev, prepoznava čustev, vzbujanje čustev, 
psihofiziološke meritve, intruzivnost merilnih metod, Noldus FaceReader, Self-
Assessment manikin (SAM).  

  



Abstract  
 

Due to the role of emotions in our daily lives, an abundance of scientific research has 
emerged that seeks to answer questions about our emotional landscapes through our 
body’s physiological responses. The field of recognizing emotion from facial 
expressions with the help of computer vision has also developed in the last two 
decades, In the challenge of recognizing human emotions, it makes sense to use a 
multimodal approach that can emphasize the advantages and reduce the 
disadvantages of each method. However, little attention is paid to the influence 
between various methods. In this master's thesis, we research the influence of 
intrusive measuring on the emotional expression of the face. In the theoretical part of 
the thesis, we first focus on the various theories of emotions and continue with a review 
of a wide range of methods for measuring and eliciting emotions in people. Before 
delving into the empirical work, we look at the poorly researched phenomenon of 
measuring anxiety and the classification of intrusiveness of measuring methods. In the 
empirical part, we describe our study, whose goal was to assess the impact of 
intrusiveness on the facial expression of participants using the Noldus FaceReader 
program. 44 participants were filmed via hidden camera while watching a protocol with 
ten emotion elicitation videos from the Samson et al. (2016) collection. After each 
video, the participants completed a nine-level SAM questionnaire for self-assessment 
of valence and arousal. The recordings of the participants were then analyzed with the 
FaceReader emotional state recognition program. The control group had no other 
conditions, while in the experimental group, we added increasingly intrusive measuring 
methods to the participants. The results of the groups were compared with one 
another. We hypothesized that the facial expressiveness of the experimental group 
would decrease more during the experiment than the control group. The results of the 
analysis with FaceReader showed the opposite - the program measured higher levels 
of expression in the experimental group than in the control group, which we prescribe 
to a difference of preferences in groups. Increased intrusiveness did not cause any 
noticeable differences. In our conclusions, we explain the results of the analysis with 
FaceReader and list other findings during our research. Also, we offer further research 
ideas, improvements for the current experiment, and highlight good practices for all 
further researchers of the field. 

 

Keywords: emotion, emotion theories, emotion recognition, emotion elicitation, 
psychophysiological measurement, intrusiveness of measuring methods, Noldus 
FaceReader, Self-Assessment manikin (SAM).  
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Uvod  

V znanosti se je zaradi vloge čustev v našem vsakdanjiku pojavila obilica raziskav, ki 
prek fizioloških odzivov telesa poskušajo odgovoriti na vprašanja o naših čustvenih 
pokrajinah (Egger idr., 2019; Shu idr., 2018). Eden od izzivov področja sta natančna 
in robustna prepoznava in klasifikacija čustvenega odziva z uporabo tehnologije. 
Trenutne metode raziskovanja čustev so zaenkrat relativno intruzivne, npr. 
elektroencefalografija (EEG), obrazna elektromiografija (EMG), elektrokardiografija 
(EKG), elektrode za merjenje prevodnosti kože. Pri tem lahko intruzivnost metod vpliva 
tudi na fiziologijo opazovanca (Gržinič in Geršak, 2013), saj so čustva izjemno 
kompleksen psihofiziološki pojav. Ena od manj intruzivnih metod prepoznave čustev 
je analiza obraznih premikov s pomočjo oddaljenih sistemov za zajemanje videa. Ta 
je relativno neintruzivna, saj ne zahteva uporabe kontaktnih elektrod ali drugih očitnih 
znakov merjenja, kar je prednost v raziskovanju čustvenih odzivov udeležencev. 
Vendar pa tudi ta metoda ni najbolj zanesljiva. Če želimo razviti robustne metode 
prepoznavanja čustev, bi morali uporabljati več vzporednih načinov merjenja 
čustvenega odziva, kot so to poskušali Nasoz idr. (2004). Zato moramo dobro poznati 
vpliv merilnih metod na rezultate in oceniti, kakšne spremembe povzročimo že aktom 
merjenja. V ta namen smo v raziskavi poskušali opredeliti vpliv intruzivnega merjenja 
na čustveno izraznost obraza (merjeno s programskim paketom FaceReader) z 
uporabo skrite kamere. 

V teoretskem delu magistrskega dela se v prvem poglavju posvetimo splošnemu 
pregledu čustev in čustvovanja: katere so glavne teorije čustvovanja in avtorji, ki so jih 
predlagali, ter kakšen je naš telesni odziv med čustvovanjem. V drugem poglavju sledi 
pregled čustev v eksperimentalnem okolju: kako lahko čustva elicitiramo v laboratoriju 
in s kakšnimi metodami jih merimo. V naslednjem poglavju se bomo ustavili pri 
Noldusovem FaceReaderju, programu za merjenje čustvenega odziva, ker je to naša 
metoda za merjenje čustvenega odziva. Dobro poznavanje programa je ključno za 
interpretacijo rezultatov. V četrtem poglavju raziščemo koncepta merilne anksioznosti 
in intruzivnega merjenja, ki smo ju v raziskavi uporabili kot spremenljivke med 
skupinama. V empiričnem delu magistrskega dela predstavimo raziskovalni problem, 
naše cilje, hipotezo, metodo z opisom udeležencev, opis protokola in razlago o 
odločitvah za meritvene in elicitacijske metode čustev. Naša hipoteza je: Amplituda 
čustvenega izražanja obraza v eksperimentalni skupini bo z višanjem intruzivnosti v 
času eksperimenta padala bolj kot v kontrolni skupini. V zadnjih dveh poglavjih 
pregledamo rezultate, analizo rezultatov, opravimo primerjavo ter vse rezultate 
interpretiramo. Deveto poglavje je namenjeno kratkemu povzetku, opisu omejitev 
raziskave in predlogom za nadaljnje raziskovanje. Magistrsko delo je 
interdisciplinarno, ker smo za izvedbo študije potrebovali znanje psihologije, 
eksperimentalne psihologije, psihofiziologije in nevroznanosti.  
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1 Čustva in kako jih definiramo 

Afektivni znanstveniki še vedno niso enotni glede splošne definicije čustev (Eysenck 
in Keane, 2010; Gazzaniga idr., 2006; Izard, 2007; Moors, 2009; Nielsen in Kaszniak, 
2007; Plutchik, 2001). Kljub temu se mnogi strinjajo glede določenih elementov 
čustvenih izkustev. 

Čustvo in razpoloženje nista enak pojav. Razlikujeta se v intenziteti in časovnem 
okvirju. Čustva so telesno bolj intenzivna, a kratkotrajna (od nekaj sekund do nekaj 
minut) in jih običajno sproži nek stimulus (Ekman, 1992). Razpoloženje je dolgotrajno 
stanje (od nekaj minut do nekaj ur ali celo dni), ki zmanjša posameznikov prag za 
doživljanje ujemajočih se čustev, npr. če smo v negativnem razpoloženju, bomo prej 
doživeli negativna čustva. To pogosto nima jasnega povzročitelja (Ekman, 1992). Za 
čustva se mnogi psihologi strinjajo, da vključujejo fiziološki odziv na stimulus, 
vedenjski odziv in spremno izkustvo čustvovanja (Eysenck in Keane, 2010; Gazzaniga 
idr., 2006). Na tej točki se mnenja o klasifikaciji čustev razdelijo na dve glavni veji: 
teorije osnovnih čustev in dimenzijske teorije čustev. Za teorije osnovnih čustev je 
značilno, da čustva definirajo kot vrojena, skupna vsem ljudem v določenih 
okoliščinah, jih v teh okoliščinah podobno izražajo in imajo podoben fiziološki odziv 
med izražanjem teh čustev (Ekman, 1992). V dimenzijskih teorijah čustev jih ne 
klasificiramo v diskretne skupine, ampak vsako čustvo opišemo na podlagi več 
parametrov, npr. valence in vzburjenosti (Posner idr., 2005). V podpoglavjih bomo 
pobližje spoznali ti veji razumevanja čustev.  

Sicer obstajajo tudi druge razdelitve razumevanja čustev, na primer po vzročni zvezi 
(Moors, 2009), ki nam čustva razlagajo glede na to, kaj jih povzroči in kako se odvije 
običajna emocionalna epizoda, kaj jo sproži in s čim se zaključi. Vendar je za 
razumevanje merilnih tehnik tega magistrskega dela bolj uporabna razdelitev na 
teorije osnovnih čustev in dimenzionalne teorije čustev. 

 

1.1 Teorije osnovnih čustev 

V letu 1962 je Sylvan Tomkins začel moderno raziskovanje čustvenega izražanja po 
vzoru Darwina. On in raziskovalci, ki jih je navdušil, čustva razdelijo v diskretne 
kategorije – vsako čustvo ima specifične lastnosti, v katerih se razlikuje od drugih 
čustev (Russell idr., 2003). Te kategorije imenujejo osnovna čustva, ki služijo kot 
gradniki posameznikovega čustvenega življenja. S prepletanjem in variacijami 
osnovnih čustev pa razlagajo nastanek kompleksnih čustev. Znotraj skupnosti 
zagovornikov osnovnih čustev se pojavijo razlike v številu in identiteti čustev, ki 
spadajo v to kategorijo. Razlike se pojavijo zaradi različnih kriterijev, ki jih znanstveniki 
smatrajo za relevantne in edinstvene. Na primer: edinstven nevrološki odziv, edinstven 
vzorec ovrednotenja stimulusov, edinstvena nagnjenost k dejanju, edinstven fiziološki 
odziv, edinstven obrazni izraz in edinstveno izkustvo. Med bolj znanimi zagovorniki 
take kategorizacije so Charles Darwin, Izard (2009), Ekman (1992), Plutchik in 
Kellerman (2013) in Oatley in Johnson-Laird (1987) (Moors, 2009).  

Paul Ekman je verjetno najbolj znan v tej skupini znanstvenikov. V nadaljevanju si 
bomo pogledali njegovo teorijo osnovnih čustev.  
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1.1.1 Paul Ekman 

Ekman je čustva opisal kot diskretna, merljiva in povezana s fiziologijo. Po njegovem 
morajo osnovna čustva zadovoljiti naslednje kriterije: imajo izrazite signale (npr. 
obrazni izrazi), jih opazimo tudi pri drugih primatih, imajo izrazit fiziološki odziv, imajo 
izrazite univerzalne predhodne dogodke (sprožijo jih podobne okoliščine), zgodijo se 
hitro, trajajo kratek čas, zgodijo se nepričakovano oz. nenadzorovano (zaradi 
avtomatičnega, nezavednega ocenjevanja okoliščin je občutek, kot da se nam čustvo 
zgodi, ne da se zanj odločimo). Ekman skozi te kategorije označi šest osnovnih čustev: 
jezo, strah, žalost, srečo oz. užitek, gnus in presenečenje. Poleg teh predlaga še 
nekatera čustva, ki so potencialno osnovna, npr. prezir, sram, krivda, zadrega, 
strahospoštovanje, navdušenost itd. (Ekman, 1992). 

Ekman je veliko pozornosti posvetil kriteriju obraznih izrazov pri kategoriziranju 
različnih osnovnih čustev. Sistem Facial Action Coding System oz. FACS (Ekman idr., 
2002) kodira izraze obraza glede na aktivacijo različnih mišic in mišičnih skupin ob 
doživljanju čustva. Mnogi psihologi in animatorji uporabljajo ta sistem za prepoznavo 
in predstavitev različnih čustev. Na tem sistemu tudi temelji prepoznava čustev v 
programu FaceReader, ki smo ga uporabili v naši raziskavi. V sistemu FACS imamo 
označene vse možne premike obraza kot akcijske enote (angl. Action Unit oz. AU). Te 
so oštevilčene za prepoznavo in kategorizirane po intenziteti s črkovno oznako:  

• A – sled,  

• B – rahlo, 

• C – označeno oz. poudarjeno, 

• D – hudo oz. ekstremno,  

• E – maksimalno. 

 

Nekaj primerov v obliki: številka akcijske enote, ime v FACS, vključene mišice:  

• 1, Inner brow raiser, m. frontalis (pars medialis), 

• 6, cheek raiser, orbicularis oculi (pars orbitalis), 

• 12, lip corner puller, zygomaticus major. 

 

Ta razdelitev nam omogoča, da opišemo dva nasmeha, ki sta na prvi pogled enaka. 
Na Sliki 1 na levi vidimo Duchennov nasmeh, kjer sta aktivirani akcijski enoti 6 in 12. 
Na desni pa vidimo vljudni nasmeh oz. Pan Am nasmeh, kjer je aktivirana le akcijska 
enota 12, ne pa 6. Poleg tega Ekman trdi, da so ti obrazni odzivi avtomatični oz. jih 
moramo aktivno zatreti, da se nam ob čustvu ne pokažejo na obrazu. Zato 
predpostavlja, da so obrazni izrazi odličen način za prepoznavanje trenutnega 
čustvenega stanja posameznika (Ekman, 1992; Ekman idr., 2002).  
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Slika 1: Duchennov nasmeh (levo) z aktivacijo akcijskih enot 6 in 12 in Pan Am nasmeh (desno) z aktivacijo le 
akcijske enote 12 (Salas idr., 2016, str. 5) 

Ekman je različne aktivacijske enote povezal s predpostavljenimi čustvi. Primer je v 
Tabeli 1. 

 

Poleg akcijskih enot so klasificirali tudi opisovalce akcij (angl. action descriptors – AD), 
ki vključujejo več mišičnih skupin in več akcijskih enot. AD so manj natančno 
kategorizirani kot AU, torej niso vsi definirani s premiki mišičnih skupin in niso pripisani 
k določenemu vedenju (primer: govorjenje, napihnjena lica) (Ekman idr., 2002). 

 

 

Čustvo Akcijske enote 

Sreča 6+12 

Žalost 1+4+15 

Presenečenje 1+2+5B+26 

Strah 1+2+4+5+7+20+26 

Jeza 4+5+7+23 

Gnus 9+15+17 

Tabela 1: Primer čustev in spremnih akcijskih enot po Ekmanu (Ekman idr., 2002) 
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1.1.2 Plutchikovo kolo čustev  

Leta 1980 je Plutchik predlagal diagram za predstavitev osnovnih čustev (Slika 2). Na 
Sliki 2 je opisana intenziteta (bližje sredini so močnejša čustva) in podobno kot barve 
se čustva med seboj mešajo in s tem ustvarijo novo čustvo. Njegov predlog za 
osnovna čustva so: strah, presenečenje, žalost, gnus, jeza, pričakovanje, sreča in 
zaupanje (Plutchik, 2001; Plutchik in Kellerman, 2013; Shu idr., 2018).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Carroll E. Izard 

Izard (2009) je čustva razdelil na dve kategoriji: osnovne čustvene epizode in 
dinamične čustveno-kognitivne interakcije oz. čustvene sheme. Osnovne čustvene 
epizode so afektivni procesi, ki jih generirajo evolucijsko stari možganski sistemi ob 
zaznavi ekološko validnih stimulusov (Izard, 2009, str. 7). Te so: zanimanje, veselje, 
žalost, jeza, gnus, strah, sram, krivda, prezir. Za njih trdi, da so vrojene in da se 
razvijejo v zgodnjem razvoju. Kompleksna čustva se pojavijo v interakciji in z 
mešanjem s kognicijo, kar poimenuje čustvene sheme. Definicija čustvene sheme po 
Izardu je čustvo, ki ima dinamično interakcijo z zaznavnimi in kognitivnimi procesi, zato 
da vpliva na um in vedenje (Izard, 2009, str. 8).  

V njegovi teoriji lahko posameznik izkusi čustveno shemo (npr. žalost) enako kot 
osnovno čustvo žalosti, ker je nevrološka podlaga izkustva enaka. Vendar se 
ovrednotenje stimulusa zgodi na drugačen način. V čustvenih shemah so vključene 
tudi izkušnje in znanje posameznika, medtem ko pri osnovnih čustvih to ne pride v 
poštev (razen seveda, če je kognicija že na nek način spremenila osnovno čustvo, kar 
bi pomenilo, da izkustvo ni več le osnovno čustvo, ampak čustvena shema).  

Slika 2: Plutchikovo kolo čustev (Shu idr., 2018, str. 3) 
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1.2 Dimenzijske teorije čustev  

Wundt je bil leta 1896 prvi, ki je predlagal dimenzijske teorije čustev v svoji teoriji o 
kemijskih ravnotežjih misli (Lang in Bradley, 2007). Dimenzijske teorije čustev 
uporabljajo male spremenljivke za klasificiranje čustvenega stanja posameznika. Te 
spremenljivke same po sebi še niso čustva, se pa iz njih sestavi afektivna pokrajina 
posameznika. Količina relevantnih spremenljivk se ponovno spreminja glede na 
avtorja, kot smo to opazili pri avtorjih teorij osnovnih čustev. Kombinacija različnih 
spremenljivk tako opiše veliko število čustev (Moors, 2009).  

 

1.2.1 James A. Russell  

James A. Russell se ne strinja s konceptom osnovnih čustev in predlaga dimenzijsko 
teorijo jedrnega afekta (angl. core affect). Namesto da čustvena stanja razloči v 
diskretne kategorije, jih opiše z dimenzijskima spremenljivka valence (angl. valence) 
in vzburjenja (angl. arousal). S tema spremenljivkama lahko opišemo stimuluse, 
nevrološko delovanje posameznika in njihovo izkustvo. Po njegovem je uvrščanje 
jedrnega afekta v tradicionalne čustvene kategorije (npr. jeza, žalost, strah itd.) 
nesmiselno, ker so te čustvene kategorije socialni konstrukt in niso dane od narave. 
Russell zanika, da so posamezna osnovna čustva vrojena (Moors, 2009; Russell, 
2003).  

 

 

Slika 3: Jedrni afekt z dimenzijama valence (vodoravna os) in vzburjenja (vertikalna os) (Russell, 2003, str. 148) 
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Definicija jedrnega afekta pravi, da gre za nevropsihološko stanje, dostopno zavesti 
kot preprost, nereflektiven občutek, sestavljen iz mešanice hedonskih (prijetnih – 
neprijetnih) in vzburnih (zaspan – aktiviran) vrednosti (Russell, 2003, str. 147). Ta 
način opisovanja omogoča zelo natančen opis afektivnega stanja, sploh tistih, ki jih 
teorije osnovnih čustev težje opišejo, ker so tako rekoč med dvema kategorijama. 
Poleg tega nam Russell poda razmišljanje, da če jedrni afekt nima jasnega izvora, 
potem ga izkusimo kot razpoloženje. Če pa je izvor jasen, potem to lahko opišemo kot 
čustveno epizodo.  

Russell idr. (2003) v članku kritizirajo večletno raziskovanje čustvenih izrazov in 
opozorijo na predpostavke, s katerimi raziskovalci tega področja operirajo že vrsto let:  

- ko opazujemo izraz na obrazu pošiljatelja signalov, kot opazovalec ne moremo 
biti prepričani v izkustvo pošiljatelja, ampak lahko le ugibamo oz. pripišemo 
njihovo izkustvo. Poleg tega pripisovanje izkustva ni tako preprost proces, kot 
se zdi; 

- vsaj nekateri izrazi so prisotni le, če ima pošiljatelj signalov v bližini tudi 
prejemnika signalov, na katerega z njimi tudi vpliva; 

- čustveni signali se lahko pojavijo tudi, kadar čustvenega izkustva ni.  

Russell (1994, 2003) nas opozarja, da vzročnost čustev in obraznih izrazov ni tako 
preprosta in samoumevna, kot se zdi. Ker se čustva zdijo kot nekaj samoumevnega 
in domačega, moramo pri raziskavah o čustvih biti še posebej pozorni na 
predpostavke, na katerih temeljimo.  

Z uporabo opisov akcijskih enot sistema FACS je Snodgrass (1992) uvrstila premike 
obraza v dvodimenzijski sistem (Russell, 1997), brez uporabe kategorij osnovnih 
čustev.  

1.2.2 Lisa F. Barrett 

Barrett (2006b) se z Russllom (2003) strinja, da kategorizacija čustev ni vrojena. 
Vendar se ne strinja z njegovim razvrednotenjem fenomena, samo zato ker ni vrojen. 
Čeprav je kategorizacija čustev le stranski produkt, vseeno potrebuje razlago. Tudi 
njena teorija vsebuje jedrni afekt, in sicer stimulus sproži jedrni afekt (kot to razlaga 
Russell (1994, 2003)) in hkrati se odvije kategorizacija jedrnega afekta. Za razliko od 
Russlla, ki predpostavi, da se kategorizacija zgodi po ustvarjenem jedrnem afektu in 
zato ni tako pomemben kot razvozlanje izkustva jedrnega afekta, nam Barrett (2006b) 
predlaga, da kategorizacija čustev tudi soustvari izkustvo čustev in je zato relevantno 
pri razlagi tega izkustva.  

Glede raziskovanja čustev se Barrett (2006a) prav tako strinja z Russllom (2003), da 
moramo biti pozorni na naše predpostavke pri raziskovanju afekta prek očitnih znakov 
oz. iz paradigme, da so čustva vrojena in da je npr. izraz na obrazu posledica le enega 
čustvenega stanja posameznika.  
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1.3 Učenja iz teorij o čustvih 

Področje afektivne znanosti je izjemno široko in razdrobljeno. Zaradi tega smo se v tej 
nalogi osredotočili na teorije, ki so najbolj tesno povezane z raziskavo, merilnimi 
metodami in načinom opisovanja čustev. 

V pregledu teh teorij smo spoznali Ekmanovo teorijo osnovnih čustev (Ekman, 1992; 
Ekman idr., 2002), na kateri temelji Noldusov FaceReader, ena od naših merilnih 
metod. Predpostavke, ki jih s tem prevzamemo, so:  

1. čustva povzročijo v človeku telesni odziv (npr. izraz na obrazu). Ta odziv je za 
osnovna čustva univerzalen; 

2. z uporabo sistema FACS lahko kategoriziramo izkustvo afekta posameznika 
glede na izraz na obrazu; 

3. ko kategoriziramo osnovna čustva, so ta med seboj jasno ločena (diskretna); 
4. osnovna čustva so: sreča, jeza, strah, žalost, gnus in presenečenje. Mešanje 

teh osnovnih čustev nas privede do kompleksnejših čustev.  

Za širše razumevanje področja smo pregledali tudi druge diskretne teorije čustev, ki 
predlagajo drugačen nabor osnovnih kategorij čustev.  

Russell (1997, 2003) in Barrett (2006a, 2006b) nam podata pomembne razmisleke za 
predpostavke, na katerih je zgrajen FaceReader, in celo podata sistem, v katerem 
lahko opišemo čustva (in v našem eksperimentu obrazne izraze) – dimenzijski sistem 
opisovanja jedrnega afekta prek valence in vzburjenja. Po njuni teoriji sicer lahko 
nekatere obrazne izraze opišemo tudi s splošno vrednostjo valence in vzburjenosti, 
vendar te niso tako indikativne na čustvo, kot to predpostavljamo s predpostavko 1. 
Poleg tega moramo biti pozorni na dejstvo, da čustva med seboj niso jasno ločena, 
kot to predpostavljamo v predpostavki 3. Kategoriziranje izkustva na podlagi osnovnih 
čustev ni nekaj vrojenega, kot to predpostavljamo v predpostavki 4.  

  

2 Čustva v laboratoriju 

Za raziskovanje čustev v laboratoriju jih moramo najprej uspešno vzbuditi. V ta namen 
so raziskovalci razvili različne pristope, ki v udeležencih vzbudijo čustveni odziv. Tega 
lahko nato merimo z različnimi metodami. V tem poglavju si bomo sprva pogledali 
načine vzbujanja čustev v eksperimentalnem okolju, nadaljevali z metodami merjenja 
čustvenega odziva in zaključili s problematiko raziskovanja čustev v 
eksperimentalnem okolju.  

 

2.1 Kako vzbudimo čustva 

Med raziskavami čustev moramo zanesljivo in ponovljivo vzbuditi čustva v 
udeležencih. Poleg tega je treba vzbuditi čim bolj specifičen odziv – diskretne teorije 
bi to poimenovale kot specifično čustvo (Ekman, 1992), medtem ko bi dimenzijske 
teorije (Russell, 2003) to opisale kot specifični jedrni afekt s čim bolj podobno valenco 
in vzburjenjem. To ni lahko doseči zaradi razlik med posamezniki, ki imajo lahko 
nekoliko drugačno ovrednotenje signalov ali pa so v času raziskave v različnem 
vzdušju (kar lahko privede do močnejšega/šibkejšega odziva na stimulus) (Ekman, 
1992; Uhrig idr., 2016).  
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2.1.1 Vzbujanje s slikami 

Z metodo vzbujanja s slikami poskušamo v udeležencu vzbuditi čustveni odziv z 
vizualnim stimulusom slike. Te so običajno barvne in vsebujejo čustvene prizore. 
Prikazujejo zelo raznolike vsebine: od človeških obrazov, živali, trupel, vse do slik jezer 
ali erotičnih prizorov. 

Prednost vzbujanja čustev s slikami je preprostost metode. Poleg tega so v raziskavi 
Uhrig idr. (2016) ugotovili, da kratki videoposnetki niso nujno boljši v vzbujanju čustev 
kot slike.  

Najbolj znana je verjetno zbirka IAPS oz. International Affective Picture System, ki so 
jo sestavili in validirali Lang, Bradley in Cuthbert v letu 2005 v okviru Nacionalnega 
inštituta za duševno zdravje Univerze na Floridi (Lang in Bradley, 2007). Dandanes 
vsebuje preko 900 različnih slik. V okviru raziskave so ocenili afektivno vrednost vsake 
slike z uporabo vprašalnika SAM – Self Assessment Manikin. Vsaki sliki so tako 
pripisali vrednost valence (pozitivno – negativno), vzburjenosti (aktivirano – 
neaktivirano) in nadzora (popolnoma pod nadzorom – ne pod nadzorom). Slikam so 
tudi pripisali čustva, ki so jih vzbudile v njih. 

 

Slika 4: Primer slik iz zbirke IAPS (Egger idr., 2019, str. 40). Slovenski prevod od leve proti desni: čudenje, 
vznemirjenje, jeza, žalost, zadovoljstvo, zabava, gnus, strah. 

Poleg IAPS obstaja tudi novejša zbirka slik, imenovana OASIS oz. Open Affective 
Standardized Image Set avtorjev Kurdi idr. (2017). Zbirka je odprta in jo lahko 
uporablja kdorkoli. Avtorji so jo validirali s pomočjo Amazonovega Mehaničnega Turka 
na vzorcu 822 ljudi. Slike so kategorizirane po valenci in vzburjenju.  

2.1.2 Vzbujanje z zvokom  

Isti raziskovalci, ki stojijo za IAPS (Lang in Bradley), so v letu 1999 izdali tudi validirano 
zbirko zvokov, namenjenih vzbujanju čustev (Stevenson in James, 2008), IADS oz. 
International Affective Digitized Sounds. Kot v IAPS so opisani z dimenzijami valence, 
vzburjenosti in nadzora. Stevenson in James (2008) sta zbirki 111 zvokov dodala 
kategorizacijo po diskretnih kategorijah čustev.  

Še ena zanimiva zbirka elicitacijskih zvokov je The Montreal Affective Voices. Belin 
idr. (2008) so zbrali neverbalne glasove desetih igralcev (pet ženskih in pet moških), 
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ki predstavljajo čustva jeze, gnusa, strahu, bolečine, žalosti, presenečenja, veselja, 
užitka in nevtralnega glasu.  

2.1.3 Vzbujanje z videom 

Način vzbujanja z videom združuje več slik in zvokov v en sam stimulus, zaradi česar 
sta Gross in Levenson (1995, str. 88) mnenja, da je to zelo učinkovit način vzbujanja 
čustev v laboratoriju: »Filmi imajo relativno visoko ekološko validnost, ker se tudi 
čustva pogosto vzbudijo z dinamičnimi vizualnimi in zvočnimi stimulusi, ki so zunaj 
posameznika.« V raziskavi (Gross in Levenson, 1995) sta avtorja identificirala 16 
videov, ki so v udeležencih uspešno vzbudili zabavo, jezo, zadovoljstvo, gnus, 
relativno nevtralno stanje, žalost, presenečenje in do manjše mere strah. Posnetki so 
izseki iz filmov in so dolžine od devet sekund vse do približno osem minut. Drugi avtorji 
so posodobili in sestavili nove zbirke izsekov iz filmov (Hagemann idr., 1999; Hewig 
idr., 2005).  

V naši raziskavi smo uporabili zbirko Samsonove idr. (2016), ki so zbirali posnetke z 
interneta zaradi večje ekološke veljavnosti (ker niso igrani filmi, temveč amaterski 
posnetki). Menimo, da je njihova posodobljena zbirka boljša od Grossove in 
Levensonove (1995), ki je danes zastarela. Zbirko posnetkov bomo bolj natančno 
opisali v empiričnem delu magistrskega dela.  

2.1.4 Drugi načini vzbujanja čustev 

Našteti načini vzbujanja čustev so preprostejši in pogosto bolj ponovljivi kot naslednji:  

− priklic: udeležencem lahko naročimo, da prikličejo spomin na trenutek, ko so 
čutili določeno čustvo (Chanel idr., 2009); 

− stresne naloge: udeležencu predložimo težko nalogo, časovno omejitev ali 
nekaj, kar vzbudi stres (Vizer idr., 2009); 

− afektivna navidezna resničnost: zanimiv način vzbujanja čustev je tudi 
navidezna resničnost, za katero bi lahko trdili, da je naslednji korak od 
vzbujanja čustev z videi. Zhang idr. (2017) so ovrednotili osem afektivnih scen 
znotraj resničnosti po klasičnih dimenzijah vprašalnika SAM (valenca, 
vzburjenost, nadzor) s sto udeleženci. 

2.2 Kako merimo čustva 

Merjenje čustvenega odziva se v grobem razdeli na dve veji. V eni merimo samoocene 
posameznika glede njihovega izkustva, v drugi veji merimo aktivacijo avtonomnega 
živčnega sistema. Nekje vmes pa spada tudi merjenje vedenjskega odziva, npr. 
merjenje obraznih izrazov. Vsaka od teh ima svoje prednosti in slabosti. Samoocene 
nam nudijo boljši in bolj neposreden pogled v izkustvo posameznika in so bolj 
učinkovite pri opisovanju valence afekta. Nekatere metode so: vprašalniki (npr. mDES 
oz. modified Differential Emotion Scale in SAM), intervju (Petitmengin elicitacijski 
intervju) ali vzorčenje izkustev (Hurlburtov DES oz. Descriptive Experience Sampling). 
Vendar ljudje nismo tako dobri v interpretiranju in poročanju notranjega stanja, kot se 
zdi na prvi pogled. Poleg tega v afektivnem odzivu obstajajo mehanizmi, ki niso vedno 
na voljo zavesti ali niso opisljivi z besedami (Ekman, 1992; Izard, 2009; Russell, 2003). 
Tudi zavest je eden od problemov teh metod. Ljudje lahko poročajo napačne podatke 
iz mnogih razlogov: sramu, želje po ugajanju, želje po prevari ali jezikovnih omejitev 
(Russell, 2003). Kljub temu je samoocena najbolj neposreden vpogled v izkustvo 
posameznika.  
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Da obidemo problem zavesti in odvisnosti od uspešnega poročanja udeležencev, se 
znanstveniki lahko zanašamo na merjenje fizioloških odzivov udeleženca. Najbolj 
uporabljene in raziskane metode so: elektroencefalografija (EEG), elektrokardiografija 
(EKG), prepoznava obraznih izrazov, govorna in zvočna prepoznava, spremembe 
srčnega utripa (angl. heart rate variance – HRV), kožna prevodnost ali galvanski kožni 
odziv (angl. skin conductance – SC ali galvanic skin responce – GSR), frekvenca 
dihanja (angl. respiration rate – RSP) in temperatura kože (Egger idr., 2019; Jerritta 
idr., 2011; Shu idr., 2018). Za razpoznavo čustev te metode uporabljajo opazovanje 
aktivacije avtonomnega živčnega sistema (AŽS) in centralnega živčnega sistema 
(CŽS). Na osnovi dejavnosti AŽS in CŽS prepoznamo amplitudo čustva. Metode, ki 
čustveni odziv prepoznajo na osnovi fizioloških odzivov, so veliko manj pod nadzorom 
posameznika in jih je zato težko zavestno prelisičiti. Vendar niso zelo ekološko 
veljavne, ker so zunaj laboratorijskih pogojev podvržene motnjam iz okolja. Te oblike 
merjenja imajo običajno težavo pri prepoznavanju valence čustev. 

Nekje med veji merjenja fiziološkega odziva in samoocenjevanja sodi tudi merjenje 
vedenjskega odziva. Vedenjski odziv je za nekatere raziskovalce zelo čist način 
prepoznave čustvenega odziva (Ekman idr., 2002), medtem ko so nekateri skeptični 
glede konsistence in neposrednosti povezave vedenjskega odziva in čustvene 
epizode (Russell, 2003). Najbolj znana metoda merjenja vedenjskega čustvenega 
odziva je FACS oz. Facial Action Coding System Ekmana idr. (2002). Te meritve smo 
uvrstili med veji fiziološkega merjenja in samoocenjevanja, ker ga lahko merimo brez 
povratnih informacij udeleženca (opazovanje kot pri fiziologiji), je pa res, da lahko 
udeleženec do neke mere zavestno vpliva na odziv.  

2.2.1 Merjenje izkustva – samoocenjevanje 

S samoocenjevanjem označimo metode merjenja, kjer od udeleženca zahtevamo opis 
izkustva. S strani raziskovalca je v tej metodi izjemno pomembno, da poskrbi za jasno 
komunikacijo med udeležencem in njim, da v poročanju ne pride do napak zaradi 
pripisovanja pomena besed.  

2.2.1.1 Vprašalniki 

Eden najpreprostejših načinov merjenja izkustva so vprašalniki. Udeležencu 
postavimo nekaj vprašanj oz. jih prosimo, da svojo izkustvo opišejo na podlagi 
določenih parametrov. Ta metoda je hitra, poceni in omogoča masovno zbiranje 
podatkov. Podatke običajno zbiramo kar s fizično papirnato obliko vprašalnika in 
svinčnikom ali jo predstavimo v računalniški obliki (npr. znotraj programa, ki vodi 
eksperiment) in prek interneta (npr. Google Forms, Qualtrics, Amazon's Mechanical 
Turk itd.). Vprašalniki so nekoliko drugače strukturirani in merijo različne kategorije 
čustvenega izkustva.  

Primeri vprašalnikov 

Self-Assessment Manikin (SAM) – Bradley in Lang sta leta 1994 želela ustvariti 
vprašalnik, ki se izogne problematiki jezika – tako napačnega pripisovanja pomena 
kot prevajanju. Zato sta ustvarila vprašalnik za samoocenjevanje, ki za opis izkustva 
uporabi slike (Bradley idr., 1992). Udeleženci tako opišejo tri dimenzije čustvenega 
izkustva – valence, vzburjenosti in nadzora, z uporabo petih preprostih sličic, ki orišejo, 
namesto opišejo izkustvo. Pogosto se uporabljata le dimenziji valenca in vzburjenost, 
kar smo uporabili tudi v naši raziskavi. Vprašalnik je izvirno petstopenjski, vendar se 
ga preprosto razširi v devet- ali celo 21-stopenjskega tako, da udeležencem 
omogočimo oznako med dvema sličicama. Prednost vprašalnika SAM je, da je 
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preprost, izjemno hiter in lahko ga uporabljajo otroci in odrasli (Bynion in Feldner, 
2017). Devetstopenjsko metodo vprašalnika SAM smo uporabili tudi v naši raziskavi 
(več v empiričnem delu, kjer opišemo tudi postopek uporabe).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) – Watson idr. so leta 1988 izdali 
članek, v katerem predstavijo vprašalnik za ocenjevanje pozitivnega in negativnega 
afekta v določenem časovnem obdobju. Vprašalnik se lahko uporabi za trenutno 
stanje ali za počutje zadnjega tedna, kar pomeni, da lahko merimo ali čustvo ali 
razpoloženje. Udeleženci 60 opisom občutkov (npr. vesel, gnusi se mi, pozoren) 
pripišejo veljavnost za njihovo počutje na petstopenjski lestvici zelo malo ali nič, malo, 
zmerno, kar precej in zelo (angl. very slightly or not at all, a little, moderately, quite a 
bit, and very much) (Watson idr., 1988, str. 1064). Enajst let kasneje so vprašalnik 
razširili in dopolnili v PANAS – X (Watson in Clark, 1999).  

Modified Differential Emotion Scale (mDES) – Izard (1977) je razvil Differential 
Emotions Scale (DES), ki oceni razpoloženje posameznika na podlagi samoocene. V 
vprašalniku udeležencu predstavi 30 besed, po tri za vsako diskretno čustvo, kot jih je 
kategoriziral Izard: zanimanje, veselje, presenečenje, žalost, jeza, gnus, prezir, strah, 
sram in krivda. Udeleženci označijo, kako močno so čutili čustvo v določenem 
časovnem obdobju (podobno kot pri PANAS). Fredrickson idr. (2003) so DES priredili, 
tako da so dodali osem kategorij diskretnih čustev: zabavanje, strahospoštovanje 
(angl. awe), zadovoljstvo, hvaležnost, upanje, ljubezen, ponos in spolna sla. mDES 
tako vsebuje več pozitivnih čustev kot DES in s tem omogoča bolj natančno 
opredelitev razpoloženja.  

2.2.1.2 Neprekinjeno merjenje izkustva – številčnice za ocenjevanje izkustva 

Koncept številčnice za ocenjevanje izkustva je izjemno preprost. Udeleženec drži 
vrtljiv gumb z označeno številčnico. Številčnica običajno predstavlja valenco (od zelo 
negativnega stanja, prek nevtralnega stanja do zelo pozitivnega). Udeleženec med 
opazovano epizodo sproti ocenjuje svoje čustveno stanje, medtem ko računalnik 

Slika 5: Vprašalnik SAM naše raziskave. Zgoraj je prikazana dimenzija valence od neprijetne (levo) do prijetne 
(desno) vrednosti. Spodaj je prikazana dimenzija vzburjenosti od neaktivirane (levo) do močno aktivirane 
(desno).  
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beleži vrednost. Na ta način dobimo neprekinjeno časovnico čustvenega stanja 
udeleženca. To lahko nato koreliramo z dogodki, ki so se udeležencu takrat zgodili. 
Metoda ima nekaj pomanjkljivosti. Hkrati ne moremo meriti več kot eno dimenzijo 
(običajno valenca) in udeleženec mora biti med doživljanjem izkustva tudi pozoren na 
svoje izkustvo in podajanje ocene, kar lahko vpliva na izkustvo samo (Ruef in 
Levenson, 2007).  

2.2.1.3 Vzorčenje izkustva 

Poglobljen način merjenja izkustva je seveda tudi intervju. V tem raziskovalec običajno 
postavlja vprašanja in se lahko po potrebi tudi spusti v debate z udeležencem glede 
izkustva (Ruef in Levenson, 2007). To je lahko zelo učinkovit način za pridobivanje 
podatkov, vendar je počasen in hkrati hitro podvrže vplivu raziskovalca na rezultate 
(npr. z napačnimi vprašanji). Naslednje metode se uporabljajo pri opisovanju izkustva 
na splošno in se lahko uporabljajo tudi za raziskovanje čustvenih izkustev.  

Descriptive Experience Sampling (DES) – paziti moramo, ker je kratica enaka kot pri 
tipu vprašalnika, vendar to ni vprašalnik. DES je način intervjuja, kjer udeleženca 
naključno opozorimo in intervjuvamo skozi dan in mora opisati svoje izkustvo tik pred 
opozorilom. Po določeni količini nabranih opisov izkustev raziskovalec in udeleženec 
opravita intervju, kjer se izloči relevantne podatke (Hurlburt in Heavey, 2002).  

Elicitacijski intervju – Petitmengin s svojo metodo intervjuja pomaga udeležencu, da 
bolje dostopa in poroča o svojem izkustvu. Metoda se zaveda problematike izkustva 
in kako omejeno je poročanje o njem zaradi jezika in hevristične narave poročanja o 
izkustvih. Metoda je zelo zapletena in potrebuje ekstenzivne priprave za raziskovalca 
in udeleženca, če želimo, da je intervju uspešen (Petitmengin, 2006).  

2.2.2 Meritve fiziologije 

Ko doživljamo čustvo, se ob tem (ali zaradi tega, odvisno od teorije čustev) v našem 
telesu dogajajo fiziološke spremembe. Te spremembe so posledica aktivacije dela 
perifernega živčnega sistema – avtonomnega živčnega sistema (AŽS). To aktivacijo 
lahko merimo. Na podlagi teh informacij izračunamo vzburjenost posameznika med 
emocionalno epizodo. AŽS se deli na dva dela: simpatični in parasimpatični AŽS, ki 
oživčujeta srce, pljuča, črevesje, mehur in spolne organe. Ta dva sistema delujeta 
proti homeostazi. Simpatični AŽS je odgovoren za promoviranje odziva boja ali 
pobega (angl. fight or flight), medtem ko parasimpatično živčevje promovira odziv 
počitka in prebave (angl. rest and digest). Aktivacija se seveda odvija tudi v centralnem 
živčnem sistemu (CŽS), npr. v retikularnem aktivacijskem sistemu, sklopu nevronov, 
ki poteka od možganskega debla, prek rostralnega intralaminarnega in talamičnega 
jedra v korteks. Ta sistem naj bi bil vpleten v odzivu vzburjenja (Gazzaniga idr., 2006). 

Spremembe v fiziologiji izmerimo v obliki raznih bioloških podatkov. Iz teh moramo 
nato izvleči lastnosti, na podlagi katerih lahko klasificiramo čustveni odziv 
posameznika. Lastnosti podatkov so običajno frekvence, amplitude, maksimalne in 
minimalne vrednosti parametrov (Egger idr., 2019). Vse signale moramo tudi 
posamično ovrednotiti, ker niso vedno uporabni pri klasificiranju čustvenega odziva. 
Ko smo ugotovili lastnosti posameznih signalov, moramo oceniti, za kakšen čustveni 
odziv gre (na tej točki imamo le nabrane podatke, v katerih smo prepoznali določene 
lastnosti in razlike). Podatke lahko primerjamo z že uveljavljenim zlatim standardom, 
npr. prepoznavo obraznih izrazov ali signalom EEG. Drugi način je, da podatke 
primerjamo z omenjenimi načini samoocene izkustva, npr. vprašalnika SAM. Če smo 
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uporabili preverjene tehnike za vzbujanje čustev (npr. IAPS), potem lahko podatke 
primerjamo s predpostavljenimi afektivnimi vrednostmi vzbujajočega signala.  

Metode merjenja se razlikujejo v natančnosti, prepoznavi različnih čustev, preprostosti 
uporabe in omejevanja gibanja udeleženca. V podpoglavjih si bomo pogledali več 
metod merjenja fizioloških signalov, v diagramu na Sliki 6 pa lahko vidimo, kje na 
telesu s senzorji merimo te signale. 

 

 

2.2.2.1 Električna aktivnost možganov 

Elektroencefalografija (EEG) omogoča vpogled v električno aktivnost možganov. 
Signal merimo tako, da na skalp udeleženca namestimo pare elektrod ali kapo s pari 
elektrod. Parov elektrod je lahko 8, 16, 32, 64, 128, 254. Več parov elektrod kot imamo, 
večja je prostorska resolucija meritve (Dzedzickis idr., 2020). Z elektrodami merimo 
spremembe napetosti med pari elektrod. Na ta način dobimo časovnico z različnimi 
vrednostmi napetosti. Kadar pride do velike spremembe (relevantno višja ali nižja 
napetost), to označimo kot artefakt. Valove oz. ponavljanja te aktivnosti poimenujemo 
glede na frekvenco: delta (0,5–4 Hz), theta (4–8 Hz), alfa (8–16 Hz), beta (16–32 Hz), 
Gamma (32 in več Hz). Večja aktivnost določenih valov je povezana z določeno 
aktivnostjo možganov (npr. čustvenega izkustva) (Dzedzickis idr., 2020; Egger idr., 
2019). EEG je natančen način merjenja aktivacije možganov, vendar je način merjenja 
zelo intruziven (udeleženci imajo na glavi veliko prevodnega gela, elektrode in žice, ki 
visijo vsepovsod), ter za merjenje potrebujemo kar precej priprav in kompleksne 
analize. 

Dzedzickis idr. (2020) so opravili pregled različnih aktualnih raziskav z EEG-jem na 
področju čustev. Pregled je zelo uporaben za kogarkoli, ki se za to področje zanima.  

Slika 6: Lokacija senzorjev za merjenje različnih signalov (Shu idr., 2018, str. 6) 
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2.2.2.2 Srčni utrip (HR – heart rate) 

Z razlogom se srce opiše kot sedež čustev v telesu. Organ je namreč močno povezan 
z AŽS in njegovo delovanje je močno povezano z našim izkustvom čustev. Prek 
delovanja srca lahko sklepamo na čustva prek različnih meritev z različnimi metodami 
merjenja. Elektrokardiogram (EKG) deluje na podoben način kot EEG, le da z 
elektrodami merimo električno aktivnost srca. Kot pri EEG v EKG kot rezultat dobimo 
spremembe napetosti skozi čas. En srčni utrip lahko nato kategoriziramo v času glede 
na spremembe napetosti, nato lahko srčne utripe primerjamo med seboj in opažamo 
spremembe znotraj vsakega utripa (npr. čas med stiskom ventriklov in sprostitvijo 
srca). Iz teh podatkov nato sklepamo na čustvena izkustva. EKG je zelo natančna 
metoda merjenja srca, vendar je zelo zamudna in občutljiva na premike udeleženca. 
Zato je uporabna samo v zelo nadzorovanem laboratorijskem okolju (Dzedzickis idr., 
2020; Egger idr., 2019). S pomočjo EKG nato merimo frekvenco srčnega utripa.  

2.2.2.3 Spremembe srčnega utripanja (HRV – heart rate variance) 

Ker je EKG zapleten in zelo občutljiv postopek merjenja, so se razvile tudi druge 
metode merjenja srčnega utripa. Eden od načinov je fotopletizmografija (angl. 
photoplethysmography – PPG), kjer merimo količino krvi v vsakem utripu (angl. Blood 
Volume Pulse – BVP). S pomočjo svetlobne diode in fotosenzitivne diode lahko srčni 
utrip tako merimo praktično kjerkoli na telesu, kjer je dovolj kožne ožiljenosti. Metoda 
je veliko hitrejša in manj obstruktivna kot EKG in je zato bolj uporabna, kadar nimamo 
dovolj časa ali se mora udeleženec med raziskavo premikati. Iz HRV lahko 
izračunamo različne lastnosti udeleženca, ki jih lahko uporabljamo za prepoznavo 
čustvenega stanja (Egger idr., 2019).  

2.2.2.4 Hitrost dihanja (RR – respiration rate) 

Pospešeno dihanje je tipičen znak čustvenega odziva, ki smo ga verjetno že vsi 
doživeli. Dihanje lahko merimo tako, da spremljamo premike prsnega koša, z 
merjenjem količine kisika v krvi z uporabo prej omenjene metode PPG ali na druge 
načine, kot npr. s temperaturo ali vlago izdihanega zraka. Metode merjenja so 
preproste, hitre in načeloma neintruzivne. Spremembe v frekvenci in amplitudi dihanja 
nato povezujemo z različnimi čustvenimi stanji, npr. hitra frekvenca in nizka amplituda 
vdihov nakazuje strah ali osredotočenost, globoki in hitri vdihi nakazujejo srečo ali jezo 
ter kratke pavze v dihanju nakazujejo trenutke napetosti (Dzedzickis idr., 2020; Egger 
idr., 2019).  

2.2.2.5 Prevodnost kože (SC – skin conductance) 

Prevodnost kože (angl. skin conductance) imenujemo tudi galvanski odziv kože (angl. 
galvanic skin response – GSR) ali elektrodermalna aktivnost (angl. electrodermal 
activity – EDA). Prevodnost kože se spreminja glede na količino znoja, ki ga koža 
proizvede. Izločanje znoja je izven našega zavestnega nadzora in ga regulira 
simpatični živčni sistem. Prek prevodnosti lahko izračunamo aktivnost simpatičnega 
živčnega sistema (Wu idr., 2010). Aktivnost simpatičnega živčnega sistema 
povezujemo s čustveno dimenzijo vzburjenosti in ta dobro korelira s samoocenami 
vzburjenosti udeležencev (Lang idr., 1993). Za merjenje se uporablja dve elektrodi, ki 
se ju namesti na kožo udeleženca. Običajno se ju namesti na prste, zapestje, ramo ali 
celo na stopalo. V meritvi vidimo dva tipa podatkov: tonični in fazni odziv. Tonični bi 
lahko opisali kot splošno prevodnost kože posameznika, ki se ne spreminja hitro, fazni 
pa kot hitre spremembe prevodnosti, neodvisne od toničnega odziva, ki so posledica 
aktivacije simpatičnega sistema. Spremembe v faznem odzivu lahko koreliramo z 



16 
 

vzburjenostjo. Povečana prevodnost je znak povečane vzburjenosti (Dzedzickis idr., 
2020; Egger idr., 2019). 

Prevodnost kože je izjemno preprost in hiter način merjenja, elektrode lahko celo 
vstavimo v rokavico, ki jo udeleženec preprosto nadene. Poda nam sicer majhno 
količino podatkov, vendar to ni vedno slabo, ker s tem ne zahteva veliko procesne 
moči za analizo. Žal pa ne meri valence, ampak vzburjenost, zbranost in povišano 
pozornost (Dzedzickis idr., 2020).  

2.2.2.6 Temperatura kože 

Spremembe v temperaturi kože so povezane s čustvenim odzivom posameznika. V 
grobem se temperatura kože, npr. v prstih, zmanjša ob stresnih in negativnih izkustvih 
in zviša v sproščenih in pozitivnih izkustvih. To je posledica prekrvavljenosti kože 
zaradi odziva živčevja. Podobno kot pri GSR so senzorji preprosti in jih lahko vstavimo 
npr. v rokavico. Merjenja lahko potekajo prek kontaktne elektrode npr. na prstih ali pa 
brezkontaktno na obrazu ali celem telesu z uporabo infrardečih kamer.  

Z uporabo brezkontaktnega merjenja je udeležencem lahko veliko manj neprijetno, kot 
če na njih pripenjamo elektrode. Omejitev metode je počasen odziv na stimulus. 
Spremembe v temperaturi opazimo kasneje kot spremembe v prevodnosti kože in zato 
ni primerna metoda za raziskave s kratkimi elicitacijskimi stimulusi (npr. slike). Poleg 
tega z metodo ne moremo razločiti med različnimi čustvi, zato se meritve temperature 
kože pogosto uporablja skupaj z drugimi metodami (Dzedzickis idr., 2020; Egger idr., 
2019). 

 

Več o merilnih metodah najdemo v preglednem članku, kjer Dzedzickis idr. (2020) 
razložijo vsako metodo in navedejo aktualne raziskave čustev z obrazloženimi 
metodami. V Tabeli 2 je hiter pregled različnih sprememb fizioloških meritev glede na 
izkustvo čustva.  
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Tabela 2: Hiter pregled aktivnosti signalov različnih merilnih metod za različne kategorije čustev. Puščice nakazujejo aktivacijo v primerjav i z 
izhodiščno vrednostjo: puščica navzgor pomeni povečana aktivacija, puščica navzdol zmanjšana aktivacija, minus v oklepaju (–) pomeni, da 
ni spremembe, obe puščici pomenita, da so različne raziskave našle povečano in zmanjšano aktivacijo (Shu idr., 2018, str. 8). Pomen kratic 

smo zbrali v Prilogi 1: Kratice merjenja fiziologije. 
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2.2.3 Merjenje vedenjskih odzivov 

V zadnjem desetletju se je razširilo zanimanje za prepoznavo čustev prek analize 
obraznih izrazov, telesne drže in gest. Najverjetneje je do tega prišlo zaradi razvoja 
tehnologij računalniškega vida (Dzedzickis idr., 2020). Podlaga prepoznave čustev 
prek telesa je, da ob diskretnih čustvih s telesom odreagiramo na določen način, kar 
sloni na teorijah diskretnih čustev in specifičnih nevroloških mehanizmov za vsako 
čustvo (Ekman, 1992; Izard, 2009). Prednost teh metod je, da so popolnoma 
neintruzivne, lahko jih opravimo tudi prek interneta (npr. s spletno kamero v primeru 
prepoznave obraza) in imajo velik potencial zaradi razvoja umetne inteligence in 
računalniškega vida. Intruzivnost definiramo kot lastnost merilne metode, ki označuje, 
kako močno metoda vpliva na psihološko stanje opazovane osebe (več o intruzivnosti 
v poglavju 3). Kljub temu pa imajo (zaenkrat) nekaj omejitev: 

− prepoznava je zares mogoča le za močna čustva z zadostnim trajanjem, ker se 
drugače čustvo ne izrazi na obrazu ali drži; 

− spremembe obraznega izraza ali drže se lahko zgodijo tudi iz drugih razlogov 
in so pod nadzorom zavesti; 

− pri merjenju se ustvari velika količina podatkov, kar zahteva veliko procesno 
moč.  

2.2.3.1 Prepoznava obraznih izrazov  

Trenutno obstaja nekaj programov prepoznave obraznih izrazov (angl. facial 
recognition – FR). Tehnologija posname obraz udeleženca in nato analizira posnetek 
z vsemi anatomskimi lastnostmi in spremembami. Z uporabo klasifikatorjev nato te 
lastnosti preračunamo v verjetnosti zaznanih čustev. OpenFace je brezplačen projekt 
open-source, ki z uporabo globokih nevronskih mrež klasificira videoposnetke 
obrazov. Vrne nam lahko lastnosti obraza, sledi pogledom udeleženca, oceni držo 
glave in vrne podatke v obliki akcijskih enot obraza. Podobno deluje tudi program The 
Afektiva Emotion, ki deluje na podlagi Ekmanovega sistema FACS in The Crowdsight 
(Dzedzickis idr., 2020). V naslednjem podpoglavju si bomo bolj natančno pogledali 
Noldusov FaceReader, ki smo ga uporabili v naši raziskavi.  

Na spletni strani Imotions.com si lahko pogledamo premike obraznih izrazov z oznako 
akcijske enote po FACS: https://imotions.com/blog/facial-action-coding-system/.  

 

2.2.3.2 Prepoznava govora in glasu 

Analiza govora in glasu je še en način prepoznave čustev. Njegova natančnost je 
slabša kot prepoznava iz obraznih izrazov ali EEG (Egger idr., 2019). Hkrati se lahko 
prepozna več čustvenih stanj, razlike med ljudmi so lahko zelo velike in hitrost govora 
lahko vpliva tudi na frekvenco zvoka itd. Poleg tega lahko dolgotrajna čustva močno 
vplivajo na trenutno izkustvo. Pri analiziranju je pozitivno vzburjenje povezano z 
glasnim, hitrim in jasnim govorom ter visokofrekvenčnim tonom in energijo glasu. 
Raziskav, ki bi povezovale valenco in akustične lastnosti posameznika, ni (Egger idr., 
2019).  

  

https://imotions.com/blog/facial-action-coding-system/
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2.2.4 Noldusov FaceReader  

Noldus je podjetje, ki se ukvarja z razvojem rešitev za izzive vedenjskih raziskav. Ena 
od teh rešitev je FaceReader. To je programsko okolje, ki z uporabo računalniškega 
vida in strojnega učenja klasificira obrazne izraze ljudi. V tem podpoglavju bomo 
pogledali, katera čustva klasificira, na kakšen način se postavijo raziskave s 
FaceReaderjem in kakšne rezultate nam poda program.  

2.2.4.1 Kaj zmore program 

V program moramo za analizo uvoziti videoposnetke ali slike udeležencev. Analizo 
lahko opravljamo tudi v živo s pomočjo kamere, vendar je taka analiza manj natančna. 
Ko ustvarjamo raziskavo v programu, vnesemo vsakega udeleženca posebej, ki mu 
nato pripišemo videoposnetke ali slike za analizo. Če smo podatke zbrali prej in so 
urejeni v računalniških mapah, lahko FaceReader analize opravi avtomatično prek 
strukture shranjenih datotek. Ko so v projektu ustvarjeni vsi udeleženci in predpisane 
vse želene analize z želenimi videoposnetki ali slikami, lahko pričnemo z analizo 
podatkov.  

Noldus trdi, da FaceReader zazna čustvene izraze obraza in identificira šest osnovnih 
čustev (po Ekmanu): srečo, žalost, jezo, presenečenje, strah in gnus. Poleg tega tudi 
nevtralno stanje in v zadnjih različicah celo prezir. Na obrazu zazna tudi druge 
lastnosti, kot so odprte/zaprte oči, odprta/zaprta usta, dvignjene/nevtralne/spuščene 
obrvi, smer gledanja in spremljanje premikov glave. Z analizo teh lastnosti lahko 
izračuna valenco in vzburjenost. Prepozna lahko tudi spol, starost, narodnost, količino 
obraznih dlak (brada, brki) in če oseba nosi očala ali ne. 

Program lahko analizira več različnih oblik slik. Lahko so statične slike, lahko so 
videoposnetki (ki jih tretira kot velik vzorec slik), možna pa je celo analiza prek kamere 
v živo. 

2.2.4.2 Kako program meri in klasificira čustva 

Prepoznava in klasifikacija čustev poteka v treh korakih:  

1) iskanje obraza: FaceReader znotraj slike sprva poišče obraz s programom 
Viola Jones cascaded classifier algorithm (Viola in Jones, 2004); 

2) modeliranje obraza: v tem koraku se uporabi Active Apperance Model, ki ustvari 
umeten obraz z informacijami o teksturi in petsto ključnih točk na obrazu. 
Kompleksnost modela se zmanjša z uporabo programa Principal Component 
Analysis compression. Nove obraze se nato definira z vektorjem odstopanja od 
modela; 

3) klasificiranje obraza: ta vektor se nato vstavi v nevronsko mrežo, ki so jo učili z 
več kot deset tisoč ročno ovrednotenimi slikami. Prikaže šest osnovnih čustev 
po Ekmanu: srečo, žalost, jezo, presenečenje, strah in gnus, ter nevtralno 
stanje. Za vsako čustvo oceni, v kolikšni meri je prisotno v analizirani sliki.  

FaceReader lahko poda rezultate tudi na podlagi akcijskih enot sistema FACS. 
Akcijske enote, ki jih lahko prepozna, so: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 
23, 24, 25, 26, 27 in 43. Oceni tudi njihovo intenziteto (A, B, C, D, E od sledi (A) do 
maksimalno (E)) po sistemu Ekmana idr. (2002).  

Različica 6.1 lahko čustva klasificira tudi v dimenzijskem sistemu valence in 
vzburjenosti (Russell, 1980). Ti dve dimenziji ravno tako izračuna na podlagi sistema 
FACS iz tretjega koraka klasifikacije. Valenco na dani sliki (v danem trenutku na 
videoposnetku) izračuna tako, da vzame vrednost pozitivnih čustev (sreča) in odšteje 
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najvišjo vrednost negativnih čustev (žalost, jeza, gnus in strah). Na primer: če je 
klasificiral srečo z vrednostjo 0,8, jezo z 0,2, žalost z 0,1, gnus z 0,05 in strah z 0,21, 
potem poda vrednost valence 0,59. Vzburjenost izračuna na podlagi akcijskih enot in 
njihove intenzivnosti. Program izračuna povprečje aktivacije akcijskih enot v zadnjih 
šestdesetih sekundah, korigira rezultat za možno pristranskost udeleženca in nam 
poda srednjo vrednost petih najvišjih izračunanih vrednosti.  

2.2.4.3 Kakšne rezultate nam poda program 

FaceReader nam ponudi več različnih rezultatov in vizualizacij rezultatov. Ko je slike 
ali videoposnetke analiziral, lahko za vsako analizo pogledamo več različnih 
parametrov:  

- vizualizacija analize, ki nam pokaže, kako FaceReader analizira naše slike; 
- poročilo o lastnostih udeleženca, npr. spolu, starosti, prisotnosti brade in očal 

ipd.; 
- poročilo o stanju obraza, npr. kam udeleženec gleda, če ima zaprte oči ali usta 

itd.; 
- prepoznava udeleženca prepozna udeleženca, če je v bazi sistema; 
- intenzivnost izrazov nam poda rezultate analize čustev udeleženca. Program 

nam pokaže vrednosti intenzitete šestih čustev in nevtralnega stanja na skali 
od 0 do 1. V primeru, da je čustvo prisotno dlje kot polovico sekunde, ga 
zabeleži kot relevantno stanje (na Sliki 7 to vidimo kot sivo črto). Kadar je čustvo 
veliko bolj izraženo kot ostala čustva, ga označi kot dominantno v danem času. 
Enake podatke nam lahko predstavi tudi v krožnem diagramu. Dimenzijski 
model nam poda trenutno stanje obraza v Russllovem krožnem sistemu z 
dimenzijama valence in vzburjenja; 

 

Slika 7: Prikaz intenzivnosti izrazov obraza analize FaceReader  

(FaceReader 6.1: user manual, 2015, str. 76). 
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- časovna premica nam podatke predstavi skozi čas. Na njej lahko vidimo 
dominantna in relevantna stanja čustev; 

- valenca skozi čas nam prikaže graf vrednosti valence skozi čas na lestvici od 
–1 do 1 za dano analizo; 

- vzburjenost skozi čas nam poda graf vrednosti vzburjenosti skozi čas na lestvici 
od 0 do 1 za dano analizo.  

Podani rezultati spremljajo posamično analizo. Znotraj vsake analize lahko označimo 
čas, ko se je dogajalo nekaj relevantnega za raziskavo (npr. udeleženec je gledal 
videoposnetke). To oznako imenujejo stimulus. V analizi je smotrno označiti te 
časovne intervale, da jih lahko kasneje primerjamo med seboj. Vsak udeleženec v 
raziskavi ima lahko več različnih analiz in seveda imamo v raziskavi tudi več 
udeležencev. Rezultate več udeležencev lahko med seboj primerjamo glede na 
njihovo pripisano skupino, glede na posamične analize in glede na označene 
stimuluse.  

 

Slika 8: Primer poročanja rezultatov sistema FaceReader za več udeležencev (FaceReader 6.1: user manual, 
2015, str. 121) 

Na Sliki 8 lahko vidimo podane rezultate za vse analize različnih udeležencev. Na ta 
način lahko primerjamo povprečne vrednosti izraženih čustev glede na različne 
parametre. FaceReader nam tudi izračuna statistično relevantnost rezultata glede na 
druge rezultate z uporabo t-testa. Če je razlika signifikantna, se celica 
obarva in pokaže trikotnik. Smer trikotnika kaže, ali je rezultat 
statistično pomembno večji ali manjši. Če je trikotnik poln, označuje 
p-vrednost <0,01 in p-vrednost <0,05, če je trikotnik prazen. Vendar 
FaceReader ne popravlja v primeru nenormalno razporejenih 
rezultatov in moramo v tem primeru rezultate izvoziti v neki drugi 
program. Rezultate nam lahko poda tudi v grafični obliki, npr. v 
stolpnem diagramu.  

V poglavju obdelave in analize podatkov v empiričnem delu 
magistrskega dela bomo bolj natančno opisali naš proces uporabe 
FaceReaderja.  

  

Slika 9: Primer rezultata t-
testa v programu 
FaceReader (FaceReader 
6.1: user manual, 2015, str. 
121) 



22 
 

2.3 Problem čustev v laboratoriju 

Splošno sprejete definicije čustev med teoretiki še vedno ni (Eysenck in Keane, 2010; 
Gazzaniga idr., 2006; Izard, 2007; Moors, 2009; Nielsen in Kaszniak, 2007; Plutchik, 
2001). Ne glede na teorijo čustev, s katero razlagamo fenomen, se pojavi nekaj 
problemov, ki jih ne upoštevajo niti dimenzijske niti diskretne teorije čustev. Kakšne so 
odnosne lastnosti čustvenega izkustva in kako vplivajo na vedenje in razpoloženje? 
Na točno kakšen način čustveno izkustvo vpliva na zaznavo in pozornost, s čimer tudi 
vpliva na samo izkustvo? Kako se razlikuje surovo čustveno izkustvo od tega, ki ga 
doživljamo skozi zavest (Nielsen in Kaszniak, 2007)? Vprašanja se predvsem 
navezujejo na samoocenjevalne metode. Poleg teoretskih vprašanj se pojavijo tudi 
razlike v posameznikih, ki jih med raziskavami redko kvantificiramo pri uporabi 
samoocenjevanja. Gohm in Clore (2000) sta kvantificirala razlike v čustvenem izkustvu 
posameznikov glede na štiri dimenzije: pozornost na čustva (do kakšne mere 
posameznik spremlja svojo čustveno pokrajino, kako jih vrednoti); jasnost (sposobnost 
identificiranja, razločevanja in opisovanja določenih čustev); intenziteta (s kakšno 
intenziteto posameznik običajno izkusi čustva); izražanje (do kakšne mere 
posameznik čustva izraža oz. kakšen odnos ima do izražanja čustev). Kot je omenil 
tudi Russell (2003), moramo biti pozorni na besede, s katerimi opisujemo čustva, ker 
so lahko močno vezane na hevristično, nenatančno opisovanje čustev zaradi 
jezikovne omejitve udeleženca.  

Kreibig (2010) je zbrala 134 člankov, ki raziskujejo povezavo med AŽS in čustvi. 
Izpostavila je, da trenutne raziskave kažejo na grobo povezavo med diskretnimi 
čustvenimi stanji in izjemno kompleksnim, multimodalnim delovanjem živčnega 
sistema. V mnogih raziskavah je prišlo do poročanja čustvenega izkustva, ko 
predvidevane živčne aktivacije ni bilo. To v članku označi kot poročanje razpoloženja, 
ki lahko v danem trenutku povzroči določeno čustveno izkustvo, vendar ob tem ni 
sprožena tipična reakcija AŽS. V raziskavah čustev in afekta moramo biti posebej 
pozorni, da razločimo med razpoloženjem in afektom. Izpostavila je, da pride tudi do 
obratnega pojava, kjer je prišlo do živčne aktivacije, s katero povezujemo čustveno 
izkustvo, vendar brez poročanja o izkustvu. Da bi razumeli, zakaj do tega pride, nam 
Kreibig (2010) ponudi razmišljanje: delovanje živčnega sistema v kontekstu čustev 
ima tri komponente. Prva je delovanje živčnega sistema, ki je nepovezano s čustvenim 
odzivom. Druga komponenta je delovanje živčnega sistema, ki je sicer povezano s 
čustvenim odzivom, vendar je odvisno od konteksta, v katerem se čustvo zgodi, in 
zato ni stabilen odziv. Tretja komponenta je delovanje živčnega sistema, vezano na 
odzivanje in pripravo na vedenje, ne glede na kontekst, v katerem se čustvo odvije. 
Le z meritvami tretje kategorije lahko statistično relevantno identificiramo diskretne 
čustvene odzive.  

V naslednjem poglavju bomo pogledali problematiko raziskovanja čustev v laboratoriju 
zaradi merilne anksioznosti in intruzivnosti merilnih metod.  
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3 Merilna anksioznost in intruzivnost merjenja 

Anksiozo definiramo kot neprijetno psihološko stanje, za katerega so značilni 
subjektivni občutki napetosti, zaskrbljenosti in skrbi, ki ga spremlja aktivacija 
avtonomnega živčnega sistema (Sarason idr., 1990). Predpostavljamo, da se v 
eksperimentalnem okolju v udeležencih pogosto pojavi anksioznost zaradi neznanega 
okolja, sploh na primer v bolnišnicah, kjer lahko ljudje pričakujejo zaskrbljujoče 
rezultate od raziskovanja: »Pogosto se pojavi ob prisotnosti strah vzbujajočih 
dražljajev [19] ali zaskrbljenosti zaradi možnih negativnih izidov, zaradi česar pride do 
vzburjenja simpatičnega živčnega sistema in sprememb v kardiovaskularnem 
sistemu« (Gržinič Frelih, 2019, str. 8). 

Merilno anksioznost Geršak idr. (2011, str. 483) definirajo kot »stanje psihične napetosti 
opazovane osebe zaradi izvajanja meritev na njej oziroma sodelovanja v merilnem 
procesu, zaradi česar se spremeni merilni rezultat«. Avtorji izpostavijo, da fenomen 
merilne anksioznosti še ni dobro raziskan. Gržinič Frelih (2019) je fenomen bolj 
podrobno pogledala v doktorski disertaciji. V raziskavi je primerjala vpliv intruzivnosti 
merjenja na psihofiziološke rezultate.  

To magistrsko delo se je razvilo iz ideje merilne anksioznosti in programa FaceReader. 
Mnoge raziskave čustev vključujejo psihofiziološke meritve, ki imajo vsaka svoje 
prednosti in slabosti. Če želimo ustvariti dobre multimodalne metode merjenja 
čustvenega odziva, potem potrebujemo jasno sliko o vplivu merjenja na čustveno 
izkustvo oz. v primeru naše raziskave vplivu intruzivnih metod na neintruzivne metode 
merjenja. Intruzivnost definiramo kot lastnost merilne metode, ki označuje, kako 
močno metoda vpliva na psihološko stanje opazovane osebe. Naša raziskava sicer 
ne poskuša neposredno oceniti merilne anksioznosti, ampak predvidevamo, da z 
višanjem intruzivnosti višamo tudi merilno anksioznost. Gržinič Frelih idr. (2017) so 
ugotovili, da so intruzivne metode merjenja vplivale na držo merjene osebe in na 
izkustvo laboratorijske preizkušnje. Ta je bila v primeru intruzivnih merilnih metod za 
merjene osebe težja in bolj neprijetna.  

Gržinič Frelih (2019, str. 19) je klasificirala intruzivnost merilnih metod glede na 
zavedanje udeleženca, da jih merimo:  

- neintruzivne metode: fiziološko stanje osebe merimo tako, da merjena oseba 
ni v neposrednem stiku z napravo oziroma se neposrednega stika in merjenja 
ne zaveda. Pozorni moramo biti na etično obremenjenost takšnega 
raziskovanja, saj merjene osebe ne vedo, da so merjene; 

- manj intruzivne metode: merjena oseba se zaveda, da je merjena, vendar se s 
tem mentalno ne ukvarja oz. se po nekaj časa navadi ali prilagodi na merilne 
senzorje in meritev; 

- bolj intruzivne metode: stanje osebe merimo tako, da se merjena oseba zaveda 
merjenja in ima merilne naprave nameščene na vidnem mestu. Naprava je 
lahko tudi glasna, npr. ob vsaki meritvi naredi zvok, ob katerem se merjena 
oseba še bolj zaveda, da je merjena.  

V doktorski nalogi (Gržinič Frelih, 2019) so s preizkusom poskušali ugotoviti vpliv 
intruzivnosti na merilno anksioznost merjene osebe prek psihofizioloških in 
psihometričnih testov. Relevantne ugotovitve za našo raziskavo so: velik vpliv na 
psihofiziološke meritve ima interakcija raziskovalca z merjeno osebo; reševanje testa 
ima vpliv na psihofiziološke meritve; psihološka obremenjenost je veliko višja, kadar 
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je prisotnih več merilnikov. Rezultate smo uporabili pri zastavljanju našega 
raziskovalnega protokola in sledili klasifikacijam intruzivnosti meritev (poglavje 5.4). 

4 Cilj in hipoteze 

Cilj naše raziskave je oceniti vpliv intruzivnosti merjenja na čustveno izraznost obraza 
s pomočjo programa Noldus FaceReader.  

H1: Amplituda čustvenega izražanja obraza v eksperimentalni skupini bo z višanjem 
intruzivnosti v času eksperimenta padala bolj kot v kontrolni skupini. 

5 Metoda 
5.1 Udeleženci 

V raziskavi je sodelovalo 44 udeležencev, 24 žensk in 20 moških. Bili so iz različnih 
strokovnih področij, starosti od 22 do 40 let, s povprečno starostjo 28 let in SD = 5,1. Pred 
začetkom izvajanja laboratorijske preizkušnje so udeleženci podpisali pristopno izjavo o 
varovanju podatkov, bili seznanjeni o emocionalno vzburljivi vsebini videoposnetkov in da 
lahko brez navajanja razlogov kadarkoli odstopijo (Priloga 2). Udeležence smo naključno 
razdelili v kontrolno in eksperimentalno skupino. Kontrolno skupino smo prikrito snemali 
med nemotenim ogledom desetih videoposnetkov in samoocenjevanjem izkustva. 
Eksperimentalno skupino smo prikrito snemali med ogledom desetih videoposnetkov in 
samoocenjevanjem, vendar smo v času protokola dodajali intruzivne metode merjenja. 
Intruzivne metode merjenja niso dejansko zajemale podatkov. 

 

5.2 Merilna instrumentacija 

Program FaceReader in intruzivne metode merjenja je priskrbel Laboratorij za 
metrologijo in kakovost Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Od 
programske opreme smo uporabili Noldusov FaceReader, OpenSesame, Microsoft 
Excel in Microsoft Photos. Edina nujna strojna oprema je bil prenosni računalnik z 
integrirano spletno kamero.  

 

5.2.1 Snemanje z integrirano kamero prenosnega računalnika 

Za analizo s FaceReaderjem smo morali pridobiti videoposnetek udeležencev med 
ogledom elicitacijskih videov. Snemanje smo morali pred udeleženci prikriti do konca 
zajema podatkov, zato da nismo s snemanjem povzročili merilne anksioznosti in s tem 
vplivali na rezultate. V ta namen smo signalno lučko na prenosnem računalniku 
zakamuflirali, tako da smo v odprtino nadeli majhen košček črnega blaga, ki ne 
prepušča svetlobe. Prenosnik smo postavili na dvignjeno stojalo, da je bila kamera po 
navodilih FaceReaderja tik pod ravnjo uči udeleženca. Za udeležence smo pripravili 
tudi brezžično miško za interakcijo s protokolom. Zagotoviti smo morali tudi dobre 
pogoje kontrasta od ozadja. V ta namen smo za udeležence na steno pritrdili bel 
plakat.  

5.2.2 Vprašalnik SAM 

Udeleženci so po vsakem ogledu elicitacijskega videa rešili vprašalnik SAM. Z njim 
smo merili valenco in vzburjenost udeleženca. Dimenzijo dominance oz. nadzora smo 
izpustili, ker FaceReader te dimenzije ne meri. Poleg tega smo želeli, da je vprašalnik 
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hitro in preprosto rešljiv. Pred začetkom raziskave smo udeležencem predstavili, kako 
uporabljati vprašalnik SAM, tako da smo jim razložili dimenziji valence in vzburjenosti 
s pomočjo slik IAPS. Vprašalnik je bil razdeljen na dve vrstici: zgornja je merila valenco 
s petimi slikami, ki predstavljajo neprijetno/prijetno stanje, spodnja pa je merila 
vzburjenost s petimi slikami, ki predstavljajo neaktivno/aktivno stanje. Pod slikami so 
udeleženci odkljukali stanje med ogledom videa. Uporabili smo devetstopenjski 
vprašalnik, kar pomeni, da je bil prostor za kljukico pod vsako sliko in med dvema 
slikama (primer v Prilogi 3). Kljukica pod sliko je označevala točno narisano stanje, 
kljukica med dvema slikama pa je označevala stanje med dvema narisanima 
stanjema. Vprašalnik smo sestavili v programu OpenSesame s pomočjo programske 
kode, ki smo jo dobili na povezavi: https://forum.cogsci.nl/discussion/5635/self-
assessment-manikin-sam. 

 

 

 

5.2.3 Spremljanje parametrov okolja 

Za učinkovito analizo posnetkov s FaceReaderjem morajo biti udeleženci zadovoljivo 
osvetljeni. Med izvajanjem eksperimenta smo zato zastrli okna in poskrbeli za enako 
osvetlitev udeležencev z luxmetrom. Glavni vir osvetlitve sta bili dve veliki stropni luči, 
ki sta zadovoljivo osvetlili obraz udeležencev – v predpripravah smo uporabili 
FaceReader, ki analizira ustreznost osvetljave in kontrasta od ozadja. Za zagotavljanje 
enakih merilnih pogojev smo z ročnimi merilniki merili tudi temperaturo in vlago v 
prostoru. Za ponovljivo osvetlitev smo zastrli vse druge vire svetlobe (okno smo zastrli 
z žaluzijami).  

Slika 10: Vprašalnik SAM, ki smo ga uporabili med raziskavo. 

https://forum.cogsci.nl/discussion/5635/self-assessment-manikin-sam
https://forum.cogsci.nl/discussion/5635/self-assessment-manikin-sam
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5.3 Videi za vzbujanje čustev 

Med raziskavami čustev moramo zanesljivo in ponovljivo vzbuditi čustva. To storimo 
z različnimi metodami. V naši raziskavi smo uporabili videoposnetke. Ti združijo 
vizualno in slušno vzbujanje čustev.  

Gross in Levenson (1995) sta iz profesionalnih filmov izbrala posnetke, ki konsistentno 
vzbudijo določena čustva v gledalcih. Zaradi zastarelosti te zbirke smo se odločili za 
novejšo zbirko videov Samsonove idr. (2016). Gre za amaterske YouTube videe za 
vzbujanje negativnih, pozitivnih, mešanih in nevtralnih čustev. Raziskovalci so prek 
treh eksperimentov ocenili, kakšno valenco in kakšno amplitudo posamezen video 
vzbudi v gledalcu, in sicer na lestvici od 1 do 6.  

Med našim eksperimentom smo pričakovali adaptacijo na dražljaje. To smo poskušali 
zmanjšati tako, da je udeleženec videl vsak video le enkrat in da se je predznak 
valence izmenjeval.  

Za raziskavo smo izbrali videe po treh kvalifikatorjih:  

- video je moral v raziskavi Samsonove idr. (2016) vzbuditi enako valenco čustev 

(pozitivno, negativno ali nevtralno) v vseh skupinah vseh treh eksperimentov. 

V tretjem eksperimentu so Samsonova idr. (2016) opazili razliko vzbujene 

valence med moškimi in ženskami za določene videe. Vzeli smo le tiste, ki so 

konsistentno vzbudili čustvo, ne glede na spol; 

- izbrali smo videe, ki so imeli najizrazitejše rezultate za valenco vzbujenih 

čustev. V primeru pozitivnih čustev smo izbrali tri videe s čim večjim rezultatom 

valence nad povprečno vrednostjo valence pozitivnih videov (4,18; SD: 0,55). 

V primeru negativnih čustev smo izbrali dva videa z rezultatom čim bolj pod 

povprečnim rezultatom valence negativnih videov (1,93; SD: 0,28). V primeru 

nevtralnih videov smo izbrali pet videov, ki čim manj odstopajo od povprečne 

vrednosti valence za nevtralno vzbujanje čustev (3,25; SD: 0,21). Ker so 

pozitivni posnetki bolj odstopali od povprečja z močnejšo amplitudo, smo se 

odločili, da bomo v protokolu uporabili tri pozitivne posnetke in dva negativna 

posnetka. Več kot deset posnetkov nismo želeli zaradi dolžine eksperimenta; 

- ker nismo želeli, da so si videi preveč podobni po vsebini, kar bi povečalo 

adaptacijo (npr. več zaporednih posnetkov smejočih se dojenčkov), smo za 

vsako kategorijo videov (poz., neg., nev.) izbrali videe z različno vsebino, 

vendar upoštevajoč zgornja dva kvalifikatorja. 

Na ta način smo dobili zbirko desetih videoposnetkov, ki so jih udeleženci gledali v 
zaporedju, kot je prikazano v Tabeli 3. 
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0 je testni video, ki ga udeleženec pogleda skupaj z raziskovalcem in je namenjen vaji 

in spoznavanju vprašalnika SAM. Preostali videi si sledijo po številki oznake, pri čemer 

so z lihim številom označeni elicitacijski videi, s sodim številom pa nevtralni 

videoposnetki. Elicitacijski videi se v zaporedju razlikujejo po valenci 

(pozitiven/negativen/pozitiven itd.) in vsebini (Tabela 3).  

V dispoziciji je bilo predvidevanih devet videoposnetkov (po zadnjem elicitacijskem 

videu ni bilo nevtralnega posnetka). V preizkusni fazi eksperimenta smo ugotovili, da 

moramo po zadnjem elicitacijskem videu dodati še en nevtralen video, da imamo skozi 

celotno raziskavo enako število videov na raven intruzivnosti. Videe smo pridobili s 

spletne strani Univerze Stanford v Kaliforniji: https://spl.stanford.edu/resources. Po 

izpolnjeni prošnji in razlagi namena so nam posnetke posredovali.  

5.4 Višanje intruzivnosti med raziskavo 

V raziskavi smo eksperimentalni skupini v intervalih dodajali vedno več intruzivnih 
merskih metod, kar je večalo psihološko obremenjenost merjene osebe (Gržinič Frelih, 
2019). Poleg tega je bil v laboratoriju ves čas prisoten raziskovalec, vendar se je med 
eksperimentom umaknil, vse do četrtega koraka intruzivnosti. V kontrolni skupini ni bil 
prisoten noben intruzivni pogoj. Metode so si sledile:  

1) brez intruzivnih merilnih naprav: videa 1 in 2 so si udeleženci ES pogledali brez 
intruzivnih naprav. V sobi je bil prisoten raziskovalec; 

2) manj intruzivna naprava za merjenje fiziologije: na kazalec in sredinec leve roke 
smo namestili elektrode v obročkih iz blaga. Elektrode so bile prek žic povezane 
do večjega adapterja, ki smo ga povezali na drugo stran mize z večjo napravo. Ob 
tem smo tudi prižgali luxmeter z glasnim piskom, da smo ojačili iluzijo merjenja. 
Udeležencem smo ob nameščanju razložili delovanje metode prevodnosti kože in 
jih prosili, naj imajo od te točke naprej levo roko čim bolj pri miru. To metodo smo 
klasificirali kot manj intruzivno (Gržinič Frelih, 2019), ker se udeleženec po nekaj 
časa navadi na merjenje in ni zelo moteče; 

 

ID Ime videa Dolžina Kratek opis Valenca Vzburjenost 

Video 0 (vaja) neu_vangoghmuseum 20s Halls in the Van Gogh museum.  3.28 1.52 

Video 1 pos_thirstybabydrink 27s Baby tries to drink from a garden hose 5.08 2.75 

Video 2 neu_denvertrain 25s Going by train 3.28 1.52 

Video 3 neg_crocbitesman 28s 
Man demonstrating daredevil trick in front 
of crowd sticks arm in crocodile’s mouth 
and gets bitten— runs off with bleeding arm 

1.77 2.99 

Video 4 neu_girlsbrushingteeth 21s Two girls brushing their teeth 3.23 1.39 

Video 5 pos_singingdog 29s Dog is singing to melody 4.94 2.83 

Video 6 neu_snows 23s Man is shovelling snow 3.23 1.44 

Video 7 neg_skatersnapshisarm 28s 
Skater breaks his arm after skateboard 
stunt on a rail 

1.68 3.23 

Video 8 neu_swimlaps 27s Man swimming in the pool 3.23 1.3 

Video 9 pos_babycontrolscheers 20s 
 Mother prompting baby to put hands in air 
at which point an entire crowd puts hands 
in air and cheers after baby does it 

5.32 2.75 

Video 10 neu_assembly 26s Assembly line 3.04 1.28 

Tabela 3: Izbrani videoposnetki iz zbirke Samsonove idr. (2016) 

https://spl.stanford.edu/resources
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3) bolj intruzivna naprava za merjenje fiziologije: v laboratoriju smo uporabili 
samolepljive elektrode, brezžično napravo za merjenje srčne aktivnosti, v katero 
smo priklopili dve žici s krokodilčki. Brezžično napravo smo z manšeto namestili 
na zgornji del leve roke. Na zadnjo stran dlani smo prilepili eno od elektrod, drugo 
pa na levo stran vratu. Obe elektrodi smo z napravo povezali prek krokodilčkov na 
žicah. Nato smo vklopili brezžično napravo in počakali, da je začelo utripati zeleno. 
Ko smo to storili, smo na drugi strani mize ugasnili luxmeter z glasnim piskom. Med 
nameščanjem naprave smo udeležencem razložili delovanje elektrokardiograma. 
Po opravljenem nameščanju smo jih prosili, da imajo na tej točki čim bolj pri miru 
celotno levo roko in glavo. To metodo smo klasificirali kot bolj intruzivno (Gržinič 
Frelih, 2019), ker mora udeleženec glavo držati na mestu. Poleg tega za razliko od 
prve metode osebi na roki utripa lučka in povsod visijo žice; 

4) manj intruzivna naprava za opazovanje: v laboratoriju smo imeli pospravljeno 
trinožno stojalo s kamero Sony RGB. Na tej točki smo kamero postavili na vidno 
mesto, jo usmerili v udeleženca in jo prižgali. Udeležence smo prosili, da potrdijo, 
če gori rdeča lučka. Ob nameščanju kamere smo jih prosili, da se poskušajo ne 
ozirati na dejstvo, da jih snemamo s kamero. To metodo smo klasificirali kot manj 
intruzivno (Gržinič Frelih, 2019), ker se udeleženec po nekaj časa navadi na 
merjenje in ni zelo moteče, ker ne proizvaja zvoka in ni neposredno v vidnem polju 
merjene osebe; 

5) bolj intruzivna metoda za opazovanje: zadnja stopnja intruzivnosti je bilo 
opazovanje raziskovalca. Ta je bil sicer skozi eksperiment prisoten, vendar 
nemoteč. Raziskovalec se je usedel nasproti udeleženca, razprl liste in odprl 
pisalo. Razložil je udeležencu, da mora v tej fazi opazovati odzive udeleženca, 
vendar naj ga ta poskuša ignorirati. Med nadaljevanjem je raziskovalec pozorno zrl 
v obraz udeleženca, si ob obraznih odzivih (kakršnih koli) nekaj zapisal na list 
papirja in občasno spustil pritrdilni zvok. To metodo smo klasificirali kot bolj 
intruzivno (Gržinič Frelih, 2019), ker raziskovalec udeleženca med ogledom videov 
aktivno moti z zbranim pogledom neposredno v obraz, zapisovanjem in pritrdilnimi 
zvoki. Gržinič Frelih (2019) je v raziskavi ugotovila, da je interakcija raziskovalca z 
merjeno osebo vplivala na elektrodermalno aktivnost. Predpostavili smo, da bo 
aktivno opazovanje močno intruzivno.  

Z omenjenimi metodami nismo merili podatkov. Če bi to želeli, bi proces nameščanja 
trajal predolgo in bi preveč vplivalo na razliko med kontrolno in eksperimentalno 
skupino. Na ta način smo višali intruzivnost merjenja s povprečno tremi minutami 
razlike v celotnem trajanju eksperimenta. Podrobnejši pregled protokola je na voljo v 
Prilogi 3. 
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  Slika 11: Shema protokola ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodamo obročke na prsta leve roke 

Dodamo manšeto z napravo na levo roko, 

elektrodo na roko in elektrodo na vrat 

 

Dodamo kamero z rdečo snemalno lučko 

Dodamo opazovalca z zapisnikom 
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5.5 Postopek laboratorijske preizkušnje 

Udeležence smo sprejeli, povprašali za demografske podatke (starost, spol) in jim 
povedali več o eksperimentu, vendar smo zamolčali snemanje s skrito kamero 
prenosnika. Obvestili smo jih, da med eksperimentom nimajo omejitev glede svojega 
izražanja, in jih prosili, naj se poskušajo na posnetke odzvati čim bolj pristno. Nato 
smo jim razložili uporabo vprašalnika SAM s plakata z diagramom dimenzij valence in 
vzburjenosti. Prosili smo jih, naj na vprašalnik odgovarjajo čim hitreje in brez 
razmišljanja o namenu posnetka, pri čemer naj čim bolj pristno ocenijo svoje izkustvo. 
Zagotovili smo jim, da napačnih odgovorov ni. Po razlagi smo jim dali v podpis izjavo 
o strinjanju s sodelovanjem v študiji in varstvu podatkov (Priloga 2). Medtem ko je 
udeleženec podpisoval izjavo, je raziskovalec vklopil kamero prenosnega računalnika 
in zagnal protokol v programu Open Sesame. Nato se je merjena oseba usedla za 
računalnik, ki je bil dvignjen tako, da je spletna kamera segala tik pod oči udeleženca 
(lučka za snemanje in snemalni program sta bila prikrita). V prvem delu protokola je 
udeleženec pogledal video 0 in za vajo rešil vprašalnik. Če niso imeli drugih vprašanj, 
so pričeli z eksperimentom. V programskem okolju Open Sesame so si udeleženci 
pogledali zaporedje desetih videov (trije pozitivni, dva negativna in pet nevtralnih). 
Videoposnetki so si okvirno sledili po naraščajoči amplitudi čustvene elicitacije iz 
raziskave, ki so jo opravili Samson idr. (2016), s čimer smo kompenzirali za 
potencialno adaptacijo. Po ogledu vsakega videa je udeleženec rešil vprašalnik SAM 
in označil, če je posnetke poznal že prej. Te podatke je zbiral program Open Sesame. 
Po vprašanjih je sledil 20-sekundni premor. Ko je bilo premora konec, je protokol od 
udeleženca zahteval klik z miško in po sekundi in pol predvajal naslednji video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolna skupina (KS): Po opravljeni vaji z videom 0 je raziskovalec zapustil prostor 
in se vrnil po zaključenem eksperimentu, ki je v KS trajal približno 12 minut, odvisno 
od posameznikove hitrosti reševanja vprašalnika. V KS se okoliščine ogleda 
posameznih videov niso spreminjale. Po opravljenem ogledu vseh posnetkov smo 
udeležence obvestili o skritem snemanju, jim razložili namen študije in jih prosili za 
dovoljenje uporabe njihovega posnetka v raziskovalne namene. Če se ne bi strinjali z 
uporabo, bi njihov posnetek in podatke nemudoma izbrisali. Noben udeleženec ni 
odklonil uporabe videoposnetka.  

Ogled videa

Vprašalnik 
SAM

Poznate 
video?

Premor - 20 s

Klik za 
nadaljevanje

Slika 12: Prikaz enega ogleda videa v protokolu 
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Eksperimentalna skupina (ES): Med razlago eksperimenta je raziskovalec 
udeležence obvestil o dodanih metodah merjenja med ogledom. Po opravljeni vaji z 
videom 0 je raziskovalec obvestil udeležence, naj nadaljujejo in da jih bo obvestil, ko 
bo čas za novo metodo merjenja. Nato se je umaknil na stran in jih pustil. Po vsakem 
nevtralnem posnetku (na dva videoposnetka) smo povišali intruzivnost navideznega 
merjenja. Začeli smo brez očitnega opazovanja med ogledom videov 1 in 2, z izjemo 
prisotnosti raziskovalca v laboratoriju. Med pavzo po posnetku 2 smo dodali (1) manj 
intruzivno napravo za merjenje. Nato so si ogledali videa 3 in 4. Med pavzo po 
posnetku 4 smo dodali (2) bolj intruzivno napravo za merjenje. Nato so si ogledali 
videa 5 in 6. Med pavzo po posnetku 6 smo dodali (3) manj intruzivno metodo 
opazovanja. Nato so si ogledali videa 7 in 8. Med pavzo po posnetku 8 smo dodali (4) 
bolj intruzivno metodo opazovanja. V idealni zasnovi bi morali biti pogoji intruzivnosti 
naključno razporejeni, s čimer bi zmanjšali vplive pričakovanja ali adaptacije, vendar 
smo iz logističnih razlogov uporabili za vse udeležence enak protokol večanja 
intruzivnosti merjenj. Po opravljenem ogledu smo pospravili intruzivne metode 
merjenja in udeležence ES obvestili o skritem snemanju ter jih prosili za dovoljenje 
uporabe njihovega videoposnetka v raziskovalne namene. V primeru nestrinjanja bi 
njihove podatke nemudoma izbrisali in izključili iz analize. Noben udeleženec ni 
odklonil uporabe videoposnetka.  

Na ta način smo dobili posnetke čustvenega odziva udeležencev KS in ES med 
ogledom elicitacijskih videov, nevtralnih videov in reševanjem vprašalnika. Te 
posnetke smo nato obdelali v analizi. Bolj natančen potek eksperimenta je v Prilogi 3 – 
Podroben potek eksperimenta.  

Na udeleženca smo porabili od 30 do 40 minut. Pred vsakim novim udeležencem smo 
razkužili računalniško miško in merske naprave ter prezračili laboratorij v skladu z 
navodili za zamejevanje širjenja covida-19.  

5.6 Obdelava podatkov 
Med laboratorijsko preizkušnjo smo od vsakega udeleženca dobili naslednje podatke: 

- z Google Forms smo zabeležili demografske podatke (številko ID, starost, spol) in 

podatke o eksperimentalnem okolju (osvetljenost, temperaturo, relativno vlažnost 

zraka); 

- s programom Open Sesame smo zabeležili odgovore vprašalnika SAM in 

odgovore o poznavanju posnetkov; 

- s skrito kamero prenosnega računalnika smo ustvarili videoposnetek udeleženca 

med raziskavo.  

5.6.1 Demografski podatki in podatki o eksperimentalnem okolju 

Podatke smo iz Google Forms izvozili v Excelov dokument, kjer smo jih uredili po 
oznaki udeleženca. V tabeli smo imeli podatke o spolu, starosti, osvetlitvenih pogojih 
(v luksih), temperaturi sobe (°C) in stopnji relativne vlage (%). V tabelo smo dodali 
stolpič za komentarje med obdelavo videoposnetka udeleženca.  

5.6.2 Odgovori vprašalnika SAM in odgovori o poznavanju videa 

Rezultate je Open Sesame shranil v dokumente .txt, iz katerih smo podatke prenesli 
v Microsoft Excel. Tam smo podatke uredili po posameznih gledanih videih, tako da 
smo za vsak primer videa dobili odzive valence, vzburjenosti in poznavanje videa za 
vseh 44 udeležencev.  
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Z vprašalnikom smo dobili devetstopenjski odziv za valenco in vzburjenost. Open 
Sesame (OS) je rezultate označil na lestvici od 0 do 8 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Za 
primerjavo s FaceReaderjem (FR) smo jih transformirali v enaki skali, kot ju uporablja 
FR (od –1 do 1 za valenco ter od 0 do 1 za vzburjenost). Za transformacijo valence 
smo od podane številke OS morali odšteti 4 in deliti s 4 (T. val. = (označena valenca 
– 4) / 4). Na ta način smo za valenco dobili rezultate od –1 do 1. Za vzburjenost smo 
rezultat preprosto delili z 8, da smo rezultate transformirali na novo skalo od 0 do 1 (T. 
vzb. = označena vzburjenost / 8). Za vsak video smo nato izračunali povprečno 
vrednost odgovorov, standardni odklon in našli modus (najpogostejši odgovor). 
Postopek smo ponovili s podatki kontrolne in eksperimentalne skupine posebej.  

5.6.3 Obdelava videoposnetka udeleženca in analiza s FaceReaderjem 
5.6.3.1 Obdelava videoposnetka udeleženca 

Med laboratorijsko preizkušnjo smo za vsakega udeleženca posneli daljši 
videoposnetek (v nadaljevanju to imenujemo videoposnetek, elicitacijske videe pa 
video). Snemali smo od začetka vaje z videom 0 in vse do zaključka protokola. 
Povprečna dolžina neobdelanega videoposnetka je 16 minut. Vsak videoposnetek 
smo nato razrezali na več delov glede na potrebe analize s FR. Najprej smo izrezali 
posnetek nevtralnega obraza udeleženca kot izhodiščno meritev za FR. To smo 
običajno pridobili med ogledom videa 0. Če udeleženec v tem času ni imel nevtralnega 
izraza, smo poiskali odsek videa med ogledom nevtralnih videov. To smo poimenovali 
baseline. Po pridobljenem baselinu smo videoposnetek izrezali na časovne odseke, 
kjer je udeleženec gledal video in odgovarjal na vprašalnike po videu. Pavze smo 
izpustili. Obrezovanje videoposnetkov smo izvajali v aplikaciji Microsoft Photos. Ta je 
omogočila, da smo nastavili začetno in končno točko znotraj videoposnetka in shranili 
le označeni odsek, ne da bi zaprli aplikacijo. Ker smo vedeli natančno dolžino videov, 
smo morali poiskati le začetek predvajanja videa prek zvočnih efektov, prišteti čas 
trajanja videa in nato ugotoviti, kdaj udeleženec zaključi z reševanjem vprašalnikov in 
se prične premor. Za iskanje tega trenutka nam je bilo v veliko pomoč, da so 
udeleženci po odgovoru na vprašalnik SAM pritisnili gumb za nadaljevanje na desni 
strani ekrana in na naslednje vprašanje odgovorili na levi strani ekrana. Tako smo 
lahko preprosto sledili njihovemu pogledu in označili zaključek enega odseka. Na ta 
način smo za vsakega udeleženca pridobili 11 krajših videoposnetkov. Te smo 
razvrstili po mapah za vsakega udeleženca, poimenovanih v formatu: 
ID.SPOL.STAROST (primer: 1.MALE.25). Na ta način smo lahko v FR uvozili celotno 
zbirko krajših videoposnetkov naenkrat. Baseline videoposnetke smo razvrstili v 
posebni datoteki. Vse skupaj smo na ta način pridobili 484 krajših videoposnetkov, 
urejenih po udeležencih in po označbah videa, ki so ga udeleženci v krajšem 
videoposnetku gledali.  

5.6.3.2 Analiza s programom FaceReader  

Korak 1 – ustvarjanje projekta in avtomatizirano uvažanje videoposnetkov: v FR smo 
začeli tako, da smo uporabili čarovnika za ustvarjanje projektov. Kadar ustvarimo nov 
projekt, ga moramo poimenovati in z uporabo čarovnika nastaviti parametre naše 
raziskave. FR-ju smo sporočili, iz katerih datotek mora črpati podatke in kako jih mora 
razvrstiti v projekt. Glede na ureditev naših datotek je FR lahko naenkrat storil 
naslednje: v projekt je uvozil vsakega udeleženca posebej in jim definiral ID, spol in 
starost (ker smo datoteke udeležencev poimenovali ID.SPOL.STAROST). Nato je 
vsakemu udeležencu pripisal deset analiz in v njih uvozil vseh deset videoposnetkov. 
Naknadno smo vsakemu udeležencu ročno uvozili tudi baseline videoposnetek. Če ne 
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bi imeli čarovnika za projekt, bi morali vseh 44 udeležencev in vseh 484 posnetkov 
uvoziti ročno.  

Korak 2 – definiranje stimulusov in oznake dogodkov: da lahko primerjamo določene 

odseke videoposnetkov med seboj, moramo v FR označiti odseke, ki nas zanimajo. V 

FR lahko to označimo kot stimulus ali kot oznaka dogodka (angl. event marker). 

Stimulus ima določeno dolžino, ki je po nastavitvi ne moremo spreminjati. Oznaka se 

uporablja, kadar udeleženci delajo nekaj v določenem času (npr. ogled videa). Oznake 

dogodkov so lahko poljubne dolžine in se uporabljajo za oznako česarkoli. Te so bolj 

fleksibilni, vendar dlje traja, da nekaj označimo, ker 

moramo definirati tako začetek kot konec v vsakem 

primeru oznake. Za našo raziskavo smo morali definirati 

11 stimulusov (deset gledanih videov in nevtralni 

baseline) in deset oznak dogodkov (reševanje testa po 

gledanih videih). Stimuluse smo definirali z dolžino videa, 

poimenovali po številki videa z deskriptorjem video in 

predvidevano valenco označili z barvo – zeleno kot 

prijetno, rumeno kot nevtralno in rdečo kot neprijetno. 

Oznake dogodkov smo poimenovali po številki gledanega 

videa in z deskriptorjem test.  

Korak 3 – označevanje stimulusov in dogodkov v 

videoposnetkih: najprej smo označili vse stimuluse prvega 

udeleženca. Ker se videoposnetki pričnejo z ogledom 

videa, smo vseh deset stimulusov označili na začetku 

analiz. Po končanem stimulusu smo vstavili oznako 

dogodka za test. Vstavljene stimuluse in oznake 

dogodkov smo nato prekopirali na vseh preostalih 43 

udeležencev. Začetek in konec stimulusa ter začetek 

oznake dogodkov testa so se pri vseh udeležencih 

ujemali. Konec oznake dogodka za test pa se je 

razlikoval, ker so udeleženci različno dolgo reševali 

vprašalnike. V primerih, kjer je izvirna oznaka trajala dlje, 

je FR avtomatično nastavil konec oznake dogodka za test, 

kjer se je videoposnetek končal. Za preostale 

videoposnetke smo morali konec oznake definirati ročno 

(okoli 200 videoposnetkov smo morali definirati ročno).  

Korak 4 – analiza s FaceReaderjem: FR ima na voljo tako 

imenovan batch analysis oz. serijsko analizo, kjer ne 

vizualizira posamezne analize posebej, ampak prične z 

analizo vseh videoposnetkov, karseda hitro. V našem 

primeru je analiza trajala približno 12 ur. V prvem poskusu 

se je pri analizi nekaj zalomilo in smo morali po devetih urah prekiniti analizo, zaradi 

česar smo izgubili vse do takrat nabrane podatke. Ko smo naslednjič zagnali analizo, 

smo na eno uro varno prekinili analizo (kar shrani podatke) in jo ponovno zagnali. Ta 

proces je trajal 12 ur. Na koncu smo imeli analiziranih vseh 484 videoposnetkov, ki 

smo jih lahko izvozili ali pregledali v FR-ju.  

Slika 13: Pregled udeležencev in 
stimulusov v programu FaceReader 
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Korak 5 – obdelava podatkov v FaceReaderju: znotraj FR smo nato vse rezultate 

prikazali v relativni analizi. Relativna analiza nam poda podatke analiz FR v primerjavi 

z rezultatom določene analize FR. V našem primeru smo vse analize poročali relativno 

na baseline videoposnetek. Na ta način smo se izognili možni pristranskosti 

posameznikov in dobili relativen rezultat vzburjenosti, valence in posameznih čustev. 

FR podatke tudi analizira s t-testom, kar smo pri poročanju uporabili za izpostavljanje 

statistično relevantnih rezultatov. Te rezultate smo nato izvozili v Microsoft Excel, kjer 

smo jih primerjali z rezultati vprašalnikov SAM in predvidenimi vrednostmi po raziskavi, 

ki so jo opravili Samson idr. (2016). 

5.6.4 Naše izhodišče za primerjave – raziskava Samsonove idr. (2016) 

V raziskavi smo primerjali več zbirk rezultatov. Kot pričakovano izhodiščno vrednost 
smo vzeli rezultate raziskave Samsonove idr. (2016). Avtorji so uporabili lestvico od 1 
do 6, zato smo njihove rezultate transformirali na naši lestvici za valenco (od –1 do 1) 
in za vzburjenje (od 0 do 1).  

Valenco smo transformirali z enačbo: T. valenca =
(Valenca – 3,5)

2.5
. 

Vzburjenost smo transformirali z enačbo: 𝑇. 𝑣𝑧𝑏𝑢𝑟𝑗𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
(𝑉𝑧𝑏𝑢𝑟𝑗𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 – 1)

5
  

 

 

 

  

ID Valenca T. valenca Vzburjenost T. vzburjenost 

Video 1 5,08 0,632 2,75 0,35 

Video 2 3,28 –0,088 1,52 0,104 

Video 3 1,77 –0,692 2,99 0,398 

Video 4 3,23 –0,108 1,39 0,078 

Video 5 4,94 0,576 2,83 0,366 

Video 6 3,23 –0,108 1,44 0,088 

Video 7 1,68 –0,728 3,23 0,446 

Video 8 3,23 –0,108 1,3 0,06 

Video 9 5,32 0,728 2,75 0,35 

Video 10 3,04 –0,184 1,28 0,056 

Tabela 4: Rezultati raziskave Samsonove idr. (2016) o afektivnih lastnostih njihove zbirke videov. Transformirana 
valenca (T. valenca) in transformirana vzburjenost (T. vzburjenost) sta vrednosti, transformirani na skali FR. Barva 
celice označuje predvideno valenco videa: zelena – pozitivna, rdeča – negativna, rumena – nevtralna.  
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5.6.5 Kako smo primerjali rezultate 

Transformirane (več v poglavju 5.6.2) rezultate vprašalnika SAM smo zbrali v tabeli za 
vsak video posebej. Za primerjavo SAM-rezultatov KS in ES smo uporabili Mann-
Whitneyjev neparametrični test za valenco (p-vrednost = 0,425053 in U = 47,5) in 
vzburjenost (p-vrednost = 0,144959 in U = 36). Rezultati vprašalnika SAM kažejo, da 
ni statistično pomembnih razlik med ES in KS.  

Za primerjavo rezultatov SAM, FR in raziskave Samsonove idr. (2016) smo uporabili 
deskriptivno statistiko povprečja in standardnega odklona. FR nam je podal rezultate 
v obliki povprečja in standardnega odklona ter opravil t-test za primerjavo različnih 
rezultatov. Za rezultate SAM smo uporabili RealStatistics, dodatek k programu 
Microsoft Excel, ter izračunali povprečje in standardni odklon. Samsonova idr. (2016) 
so podali le povprečno vrednost rezultatov, brez standardnega odklona.  

Rezultate smo uvrstili v relevantne tabele in na podlagi njih ustvarili grafe, ki 
prikazujejo primerjave vrednosti valence in vzburjenosti različnih merilnih metod.  
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6 Rezultati in analiza 

V tem poglavju so predstavljeni rezultati vprašalnika SAM in rezultati analize 
videoposnetkov udeležencev s programom FaceReader. Najprej predstavimo 
rezultate vprašalnika SAM za vse udeležence in po skupinah, nato pa rezultate analize 
FR za vse udeležence in po skupinah. 

6.1 Eksperimentalno okolje 

V času eksperimenta smo v laboratoriju zagotovili konstantno osvetlitev, ki so jo nudile 
stropne luči. Svetlobo smo merili z luksmetrom. Osvetlitev udeležencev se je gibala 
med 944 in 1073 luksov, s povprečno vrednostjo 1024 luksov. Za zagotovitev 
konstantne osvetlitve smo okna zastrli z žaluzijami. Temperatura v sobi se je med 
udeleženci gibala med 23 in 27 °C, s povprečno vrednostjo 25 °C.  

6.2 Rezultati vprašalnika SAM 

Rezultate vprašalnika, ki so ga udeleženci reševali med eksperimentom, je 
OpenSesame shranil v dokumente SAM .txt, iz katerih smo podatke prenesli v 
Microsoft Excel. Tam smo podatke uredili po posameznih gledanih videih, tako da smo 
za vsakega dobili odzive vseh 44 udeležencev (več o obdelavi podatkov v poglavjih 
5.6.2 in 5.6.5).  

6.2.1  Rezultati meritev SAM za vse udeležence  

V tem delu smo predstavili rezultate vprašalnika SAM za vse udeležence.  

 

Valenca: V primerih 1, 5 in 9 (pozitivni afektivni videi) so udeleženci poročali pozitivno 

valenco. Med posnetki se ne pokaže velika razlika v oceni valence. V primerih 3 in 7 

(negativni afektivni videi) so poročali negativno valenco, s tem da je posnetek 7 

ocenjen z bolj negativno valenco. V primerih 2, 4, 6, 8, 10 (nevtralni videi) se ocene 

valence gibajo okoli ničle. Izjema je video 8, ki je dosegel pozitivno valenco 0,1.  

Vzburjenost: V vseh primerih afektivnih videov so udeleženci poročali višjo 

vzburjenost. Primera 3 in 7 (negativna) sta dosegla višjo raven vzburjenosti kot 1, 5 in 

9 (pozitivni). V primerih 2, 4, 6, 8, 10 so udeleženci poročali relativno nizko raven 

vzburjenosti.  

Tabela 5: Rezultati vprašalnika SAM za vse udeležence, valenca in vzburjenost – povprečna vrednost in standardni odklon 
(SD) 

ID posnetka SAM valenca SAM valenca SD SAM vzburjenost SAM vzburjenost SD 

Video 1 0,602 0,434 0,401 0,239 

Video 2 –0,051 0,223 0,202 0,223 

Video 3 –0,386 0,490 0,514 0,231 

Video 4 –0,017 0,330 0,179 0,262 

Video 5 0,608 0,252 0,426 0,230 

Video 6 –0,006 0,196 0,116 0,156 

Video 7 –0,625 0,428 0,608 0,269 

Video 8 0,108 0,216 0,102 0,154 

Video 9 0,545 0,321 0,403 0,235 

Video 10 0,017 0,284 0,134 0,167 
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Z Grafa 2 lahko razberemo, da so udeleženci ob videih poročali valenco in vzburjenost 

po pričakovanjih raziskave Samsonove idr. (2016). Podrobnejša razprava o rezultatih 

je v poglavju 7.3. 

6.2.2 Rezultati meritev SAM po skupinah 

V tem delu smo predstavili rezultate meritev s vprašalnikom SAM v kontrolni in 
eksperimentalni skupini.  

Video ID SAM kontr. valenca  SAM eksp. valenca SAM kontr. vzburjenje SAM eksp. vzburjenje 

Video 1 0,614 0,591 0,409 0,392 

Video 2 –0,034 –0,068 0,233 0,170 

Video 3 –0,318 –0,455 0,585 0,443 

Video 4 –0,125 0,091 0,267 0,091 

Video 5 0,602 0,614 0,483 0,369 

Video 6 0,000 –0,011 0,119 0,114 

Video 7 –0,545 –0,705 0,608 0,608 

Video 8 0,148 0,068 0,142 0,063 

Video 9 0,500 0,591 0,398 0,409 

Video 10 –0,023 0,057 0,165 0,102 
Tabela 6: Rezultati vprašalnika SAM za kontrolno in eksperimentalno skupino 

Valenca: V primerih videoposnetkov 1, 2, 5 in 6 so razlike v valenci zanemarljivo 

majhne (pod 0,05). V primerih 8, 9 in 10 so razlike majhne (med 0,05 in 0,1), medtem 

ko so razlike v primerih 3, 4 in 7 večje (nad 0,1). V primeru 4 je razlika sicer velika, 

vendar bi to pripisali razliki v vzorcu in bi se v primeru večjega vzorca razlika 
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Graf 2: Grafični prikaz rezultatov vprašalnika SAM za vse udeležence, valenca in vzburjenost – povprečna vrednost in standardni odklon 
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zmanjšala. V primerih 3 in 7 je eksperimentalna skupina videe ocenila kot bolj 

neprijetne in primer 9 kot bolj prijeten.  

Vzburjenost: V primerih 1, 6, 7 in 9 so udeleženci ocenili približno enako raven 
vzburjenosti (razlika pod 0,025). V primerih 2, 8 in 10 je razlika nekoliko večja, a 
vseeno majhna (razlika je med 0,05 in 0,1). V primerih 3, 4 in 5 pa je razlika bolj opazna 
(razlika nad 0,1), in sicer je v vseh treh primerih kontrolna skupina označila višjo 
vzburjenost kot eksperimentalna skupina. 

Podrobnejša razprava o rezultatih je v poglavju 7.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Rezultati programa FaceReader  

Vse analize v FR so bile opravljene z relativno analizo glede na izhodiščni (baseline) 
videoposnetek nevtralnega obraza udeleženca. FR je primerjal rezultate analiziranega 
posnetka udeleženca s posnetkom, ko so bili v nevtralnem stanju. Nevtralne posnetke 
smo pridobili med vajo ali v času izvirnega posnetka, kjer udeleženec z obrazom ni 
izražal čustev. Pri nevtralnih posnetkih so udeleženci v analizi FR kazali najvišje 
rezultate nevtralnega izraza (v primerjavi z ostalimi stimulusi) in imeli povprečno raven 
vzburjenosti 0,404. Program FR je pri primerjavi rezultatov opravljal t-test, vendar 
podatkov nismo normirali.  

FR nam na podlagi meritev posameznih izraženih čustev izračuna valenco (sreča + 
oz. – vsa ostala zaznana čustva). Pri naši analizi je imel FR težave s klasificiranjem 
negativnih čustev in nizke vzburjenosti. FR je sicer zaznal obraz in ključne točke, 
ampak jih ni klasificiral kot negativna čustva oz. jih je označil kot zelo nizka (primer na 
Sliki 13: udeleženec 18, analiza 7. Od udeleženca smo pridobili dovoljenje za uporabo 
slike). 
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6.3.1 Rezultati analize FR za vse udeležence 

V tem delu smo predstavili rezultate analize FR za vse udeležence. 

ID videa Nevtralno Sreča Žalost Jeza Presenečenje Strah  Gnus Valenca Vzburjenje 

Video 1 –0,3398 0,4651 –0,0022 –0,0012 0,0217 0,0031  0,0023 0,4657 0,0216 

Video 2 0,0079 0,0537 0,0119 0,0200 0,0360 0,0042  0,0024 0,0224 –0,0352 

Video 3 –0,1304 0,1502 0,0171 0,0163 0,0441 0,0020  0,0097 0,1152 –0,0347 

Video 4 –0,0857 0,1368 0,0181 0,0232 0,0398 0,0029  0,0035 0,0978 –0,0152 

Video 5 –0,2753 0,3508 0,0069 0,0043 0,0236 0,0035  0,0032 0,3371 0,0020 

Video 6 –0,0430 0,0938 0,0101 0,0220 0,0268 0,0034  0,0013 0,0635 –0,0195 

Video 7 –0,1357 0,1386 0,0205 0,0197 0,0366 0,0032  0,0088 0,0978 –0,0039 

Video 8 –0,0339 0,0694 0,0031 0,0168 0,0477 0,0042  0,0039 0,0504 –0,0283 

Video 9 –0,2069 0,3303 –0,0082 0,0030 0,0300 0,0048  0,0017 0,3331 0,0134 

Video 10 0,0375 0,0452 0,0033 0,0164 0,0525 0,0084  0,0008 0,0223 –0,0542 
Tabela 7: Rezultati analize s programom FaceReader za vse udeležence 

Podatki kažejo povprečne vrednosti za vse udeležence v primerjavi z rezultati 
nevtralnih posnetkov istih udeležencev (relativna analiza podatkov v programu FR).  

Meritve posameznih čustev: Pokazala se je razlika med pozitivnimi (1, 5, 9) in 
negativnimi primeri (3, 7). V vseh pozitivnih primerih je FR-jev vgrajeni t-test pokazal 
statistično relevantno višjo meritev sreče kot v negativnih primerih (v primerih 1, 5, 9, 
je statistično relevantno višja vrednost sreče kot v videih 3 in 7). Razbrana jeza je bila 
v primerih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 10 statistično relevantno višja kot v primerih 1, 5 in 9. Iz 
tega prav tako sledi, da je bila izračunana valenca v teh primerih statistično relevantno 
nižja kot v primerih 1, 5, 9. 

Valenca: Kot sledi iz rezultatov posameznih čustev, je pri pozitivnih videih 1, 5, 9 FR 
razbral višjo valenco, med približno 0,3 in 0,5, kot pri negativnih videih 3 in 5, z valenco 
okoli 0,1. Pri nevtralnih posnetkih 2, 4, 6, 8, 10 se je valenca gibala med 0 in 0,05, z 
izjemo videa 4, kjer je bila izmerjena valenca 0,098. 

Vzburjenost: Rezultati nakazujejo na vsebino gledanih videov. Vzburjenost je v 
primerih afektivnih videov (videi 1, 5, 7, 9) višja od nevtralnih posnetkov (2, 4, 6, 8, 
10), le v primeru 3 je vzburjenost nekoliko nižja.  

Na Grafu 4 lahko razberemo višjo valenco v primerih videov 1, 5 in 9. Primera videov 
3 in 7 imata višjo oceno valence kot nevtralni videi 2, 4, 6, 8 in 10. Na Grafu 5 vidimo 
razbrane ravni posameznih čustev, ki jih FR nato pretvori v valenco in vzburjenost. 
Podrobnejša razprava o rezultatih je v poglavju 7.1. 
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6.3.2 Rezultati analize FR po skupinah 

V tem delu smo primerjali rezultate kontrolne in eksperimentalne skupine. Vsi rezultati 
so še vedno v primerjavi z nevtralnimi posnetki znotraj relevantne skupine.  

 

ID videa KS valenca ES valenca KS vzburjenost ES vzburjenost 

Video 1 0,4243 0,5071 –0,0013 0,0445 

Video 2 0,0288 0,0156 –0,0467 –0,0232 

Video 3 0,0490 0,1845 –0,0644 –0,0035 

Video 4 0,0800 0,1164 –0,0351 0,0056 

Video 5 0,2285 0,4458 –0,0417 0,0457 

Video 6 0,0172 0,1098 –0,0490 0,0101 

Video 7 0,0741 0,1215 –0,0284 0,0206 

Video 8 0,0471 0,0538 –0,0509 –0,0056 

Video 9 0,2607 0,4055 –0,0307 0,0575 

Video 10 –0,0112 0,0575 –0,0945 –0,0121 
Tabela 8: Rezultati analize FaceReader po skupinah – valenca in vzburjenost 

 

Posamezna čustva: V eksperimentalni skupini v pozitivnih primerih (1, 5, 9) je FR s 

t-testom razbral statistično relevantno nižjo raven nevtralnega izraza kot v kontrolni 

skupini. V eksperimentalni skupini je razbral statistično relevantno višjo raven sreče v 

primerih 3 in 5 kot v kontrolni skupini. Na splošno je eksperimentalna skupina kazala 

nižje ravni nevtralnega stanja, višje ravni sreče in višje ravni gnusa. 

Valenca: Meritve valence so pokazale statistično relevantno višjo raven valence le v 

primeru videa 5 za eksperimentalno skupino. Vendar so rezultati valence 

eksperimentalne skupine v vseh primerih afektivnih videov višji od rezultatov kontrolne 

skupine (video 1 (+0,083), video 3 (+0,135), video 5 (+0,217), video 7 (+0,047), video 

9 (+0,145)).  

Vzburjenost: Enako kot pri valenci so rezultati vzburjenosti v eksperimentalni skupini 

v nevtralnih primerih višji kot v kontrolni skupini (video 1 (+0,0458), video 3 (+0,609), 

video 5 (+0,0874), video 7 (+0,0490), video 9 (+0,0882)). Rezultati v oklepajih so 

zaokroženi. V primerih nevtralnih videov je razlika manjša, vendar prisotna. 

Podrobnejša razprava o rezultatih je v poglavju 7.2. 
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7 Razprava 

V tem poglavju podrobneje obravnavamo rezultate raziskave. Začnemo z rezultati FR 
in jih primerjamo z vrednostmi raziskave Samsonove idr. (2016), nadaljujemo z 
rezultati vprašalnika SAM, ki jih primerjamo z rezultati Samsonove idr. (2016), na 
koncu pa primerjamo še rezultate FR in vprašalnika SAM.  

7.1 Razprava o rezultatih FaceReaderja za vse udeležence  

Valenca: Če rezultate primerjamo z raziskavo Samsonove idr. (2016), je FR uspešno 
razločil med pozitivnimi afektivnimi videi in nevtralnimi videi (Graf 7). V primeru 
negativnih videov (3 in 7) je rezultat manj očiten. Negativna primera se razlikujeta od 
drugih posnetkov, vendar ne tako, kot bi pričakovali. Valenca je bila za negativne 
primere nekoliko višja od nevtralnih videov in nižja od pozitivnih posnetkov. Sklepamo, 
da je do rezultatov prišlo zaradi slabe zaznave in klasifikacije negativnih čustev, kar 
vpliva na napačen izračun valence. Čeprav se je pokazala statistična relevantna 
razlika v jezi med primeri videov 1, 5, 9 in ostalimi primeri, bi morale biti ravni 
negativnih čustev občutno višje v primerih videov 3 in 7. Rezultat višje valence v 
negativnih primerih (3 in 7) kot v nevtralnih primerih (2, 4, 6, 8, 10) se je pojavil zaradi 
nižje zaznane vrednosti nevtralnega izraza v primerih 3 in 7. Ker FR ni klasificiral 
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negativnih čustev, s katerimi bi znižal rezultat valence, so rezultati valence v primerih 
3 in 7 višji kot v primerih negativnih videov, ki so imeli večje izmerjen nevtralni izraz. 
Sklepali smo, da se je napaka pojavila zaradi pomanjkanja neposredne, difuzne 
osvetlitve na obrazih udeležencev, čeprav je na začetku eksperimenta program FR 
kazal optimalne pogoje v dani razsvetljavi in napake nismo zaznali, dokler nismo 
analizirali dovolj velikega vzorca. Da smo preverili naš sklep, smo kontaktirali podjetje 
Noldus in jim poslali vzorčni videoposnetek udeleženca med ogledom videa 7 (ker so 
rezultati SAM za video 7 kazali zelo nizko valenco. Udeleženca smo naknadno prosili 
za dovoljenje pošiljanja videoposnetka). Na posnetku je jasno razvidno, da 
udeleženec ni srečen, čeprav ga FR klasificira kot srečnega. V podjetju Noldus so prav 
tako analizirali posnetek in nam zagotovili, da je osvetljava dovolj dobra, ker FR zazna 
vse akcijske točke. Na Sliki 13 lahko vidimo, da je udeleženec očitno nesrečen, 
medtem ko FR izraz klasificira kot srečen. Iz podjetja Noldus so nam podali odgovor, 
da FR sicer zazna vse akcijske enote in njihovo aktivnost, vendar je ta kombinacija 
aktivnosti akcijskih enot po Ekmanu klasificirana kot sreča. Iz tega odgovora smo prišli 
do zaključka, da FaceReader ni tako zanesljiv, kot bi želeli, in da so naši rezultati 
verjetno nagnjeni k lažno pozitivni klasifikaciji sreče.  

Vzburjenost: FR vzburjenost izračuna na podlagi aktivnosti akcijskih enot, ki jim sledi 

v času analize. Vzburjenost se meri na skali od 0 do 1, vendar so naši rezultati relativni 

na zajet nevtralni posnetek, kar pomeni, da nam FR poroča rezultate v primerjavi s 

povprečno vzburjenostjo nevtralnih izhodiščnih (baseline) posnetkov. V primeru vseh 

udeležencev je rezultat vzburjenosti izhodiščnih posnetkov v povprečju 0,4, kar je 

nekoliko nižje od srednje vzdraženosti po Russlovem (1980) cirkumpleksnem 

afektivnem modelu. Rezultati analize kažejo le majhne razlike v vzburjenosti 

udeležencev, kar pripisujemo podobni napaki kot pri zaznavanju negativnih čustev – 

napačni klasifikaciji. FR vzburjenost izračuna glede na razbrana čustva. Glede na to 

bi pričakovali, da je v primerih 1, 5 in 9 pokazal višjo vzburjenost, ker je čustva uspešno 

zaznal, medtem ko v primerih 3 in 7 ne bi kazal višjih ravni vzburjenosti, ker negativnih 

čustev ni uspešno klasificiral. Točno to se tudi pokaže. Rezultati vzburjenosti so v 

primerih 1, 5, 9 višji, medtem ko so v primerih 3 in 7 le malo višji od nevtralnih 

posnetkov, čeprav so udeleženci primer 7 ocenili kot najbolj vzburljiv. Razlike med 

nevtralnimi posnetki (2, 4, 6, 8, 10) in pozitivnimi posnetki (1, 5, 9) so opazne.  
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7.1.1 Kratek zaključek poglavja 
Program FaceReader je dobro zaznal in klasificiral obrazne izraze za pozitivno ali 

nevtralno valenco. Pri klasificiranju negativnih čustev FaceReader ni bil tako uspešen. 

Kljub temu da je zaznal obraz in aktivnost akcijskih enot, teh ni klasificiral kot negativna 

čustva. To je vplivalo na rezultate valence in vzburjenosti, ki v primerih negativnih 

videov niso bili zanesljivi.  
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7.2 Razprava o FaceReaderjevih rezultatih po skupinah  

 

Valenca: Pokazala se je razlika v rezultatih med eksperimentalno in kontrolno skupino 

(v ES je FR razbral višje ravni sreče in nižje ravni nevtralnega izraza), vendar ni 

očitnega razloga, zakaj. V obeh skupinah je bila svetloba konstantna, ostali 

laboratorijski pogoji so bili med skupinama enaki. Ne vidimo razloga, da bi razlika 

nastala zaradi nastavitev analize programa, ker je le-ta deloval na enak način za vse 

udeležence. Zaradi tega sklepamo, da je do razlike prišlo zaradi razlik v vzorcu ali pa 

zaradi intruzivnosti – bolj specifično, predvidevamo, da je do razlike prišlo zaradi 

prisotnosti raziskovalca. Russell idr. (2003) so izpostavili, da je prisotnost prejemnika 

čustvenih signalov velik dejavnik izražanja teh signalov. To se sklada z našo teorijo, 

da je prisotnost raziskovalca vplivala na višjo izraznost obraza. Gržinič Frelih (2019) 

je ugotovila, da sta prisotnost in interakcija raziskovalca močno vplivali na 

psihofiziološke meritve merjene osebe. V naši raziskavi se zdi, kot da je prisotnost 

raziskovalca povišala obrazno izraznost merjene osebe. V ES nismo opazili trenda 

padca obrazne izraznosti z višjo intruzivnostjo v času eksperimenta. V primeru 5 se je 

pojavila razlika med ES in KS, vendar bi to razliko pripisali razliki v vzorcu in večji 

nagnjenosti k vsebini videa 5 (do psov) v ES kot v KS (te razlage vprašalnik SAM ne 

potrjuje). Hipoteze, da se izraznost obraza manjša z večjo intruzivnostjo merjenja, 

nismo potrdili.  

Slika 14: Analiza 7, udeleženec 18. Na sliki (levo) je razvidno, da oseba ni srečna, medtem ko je FR izraz klasificiral kot srečo. (Od 
udeleženca smo pridobili dovoljenje za uporabo slike) 
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Vzburjenost: Tudi pri vzburjenosti se pokaže razlika med eksperimentalno in 

kontrolno skupino. Glede na to, da FR izračuna vzburjenost na podlagi aktivnosti 

akcijskih enot, je to pričakovano iz rezultatov valence in posameznih čustev, da je 

vzburjenost v eksperimentalni skupini ravno tako višja kot v kontrolni skupini. 

Udeleženci ES niso imeli priložnosti, da se med ogledi sprostijo, ker so imeli na vsake 

dva videa interakcijo z raziskovalcem, ki je namestil novo intruzivno merilno metodo. 

Poleg tega je bil eksperimentator ves čas prisoten v sobi. Sklepamo, da je to 

pripomoglo k višji ravni vzburjenosti in posledično močnejšemu, manj nevtralnemu 

odzivu na posnetke.  

7.2.1 Kratek zaključek poglavja  

V raziskavi nismo potrdili hipoteze, da se z večanjem intruzivnosti merilnih metod 
obrazna izraznost manjša. Rezultati FR so pokazali višjo raven obrazne izraznosti v 
ES v času celotnega eksperimenta. Sklepamo, da je bila to posledica prisotnosti 
raziskovalca ali razlik v doživljanju posnetkov med vzorcema in ne posledica 
intruzivnosti merilnih metod. Potrebno je več raziskav.  

 

7.3 Razprava o rezultatih vprašalnika SAM za vse udeležence 

 

Valenca: Kot lahko opazimo na Grafu 8, se rezultati vprašalnika SAM naše raziskave 

ujemajo z rezultati raziskave Samsonove idr. (2016). Videi so bili enako ocenjeni 

pozitivno, negativno ali nevtralno. Tudi vrednost ocen se v grobem ujema (z eno večjo 

razliko v primeru 3, kjer so udeleženci naše raziskave video ocenili kot manj 

neprijeten). To razliko pripisujemo majhnosti našega vzorca in sklepamo, da so bili 

naši udeleženci pozitivno naravnani k pravicam živali (video 3 prikazuje krokodila v 

jetništvu, ki ugrizne trenerja med javno predstavo). V primeru nevtralnih videov (sodi 

primeri) so v raziskavi Samsonova idr. (2016) pridobili bolj negativne rezultate kot naša 

raziskava (razen v primeru 2). Razlike so majhne. To razliko v rezultatih pripisujemo k 

razliki v vprašalniku oz. uporabljene lestvice. V našem primeru so imeli udeleženci na 

voljo vrednost 0, ko videi niso vzbudili čustev z valenčnim predznakom. V raziskavi 

Samsonove idr. (2016) pa so uporabili ocenjevalno lestvico brez nične vrednosti – na 

lestvici od 1 (zelo negativno) do 6 (zelo pozitivno) je srednja oz. nična vrednost 3,5, ki 

se je ni dalo poročati. Zaradi tega so rezultati Samsonove idr. (2016) v primeru 

nevtralnih videov ali rahlo negativno ali rahlo pozitivno naravnani, ker so udeleženci 

za valenco lahko izbrali le oceno 3 (nekoliko neprijetni) ali 4 (nekoliko prijetni). Kljub 

temu med nevtralnimi posnetki izstopa primer 8, ki je v naši raziskavi ocenjen rahlo 

pozitivno, v raziskavi Samsonove idr. (2016) pa rahlo negativno. To razliko bi pripisali 

razliki v vzorcu, ki je v našem primeru premajhen, da bi iz njega sklepali več kot to, da 

imajo udeleženci radi bazene (vsebina videa je moški, ki plava v javnem bazenu). Za 

bolj natančno statistično analizo bi potrebovali več podatkov o raziskavi Samsonove 

idr. (2016). 

Vzburjenost: Rezultati vzburjenosti se ravno tako ujemajo z rezultati Samsonove idr. 

(2016). Kot predvideno, je bila najvišja vzburjenost v primeru 7, ki je ocenjen za najbolj 

neprijetnega in najbolj vzburjajočega tudi v raziskavi Samsonove idr. Za bolj natančno 

statistično analizo bi potrebovali več podatkov o raziskavi Samsonove idr. (2016). 
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7.3.1 Kratek zaključek poglavja 
S vprašalnikom SAM smo lahko dobro ocenili učinek uporabljenih videov za vzbujanje 

čustev, pri čemer so bili rezultati primerljivi z rezultati raziskave Samsonove idr. 

(2016). 

 

7.4 Razprava o rezultatih vprašalnika SAM po skupinah 
 

Valenca: V primerih 3, 4 in 7 smo opazili največje razlike med KS in ES. Sklepamo, 

da so razlike nastale iz različnih razlogov. V primerih 3 in 7 so v obeh skupinah 

udeleženci poročali neprijetne občutke, skupini sta se razlikovali v ravni neprijetnih 

občutkov. V primeru 4 se je med skupinama pokazala razlika v predznaku valence. 

Če pogledamo v primeru 4 oceno vzburjenosti, je ta v kontrolni skupini veliko višja kot 

v eksperimentalni skupini. Primer 4 izstopa tudi v primerjavi z vsemi ostalimi 

nevtralnimi posnetki znotraj kontrolne skupine. Zaradi tega sklepamo, da je rezultat 

posledica pristranskosti vzorca in ne posledica spremenljivke – udeleženci v kontrolni 

skupini očitno niso ljubitelji ljudi, ki si umivajo zobe (kar je vsebina videa 4). V primerih 

3, 7 in 9 je eksperimentalna skupina ocenila videe kot bolj prijetne ali bolj neprijetne 

kot kontrolna skupina. Rezultati niso dovolj očitni, da bi iz njih lahko prišli do 

kakršnihkoli ugotovitev. Prav tako se ne pojavi trend v času eksperimenta, ki bi kazal 

na razliko med skupinama zaradi intruzivnosti merjenja. Iz tega sklepamo, da se 

izkustvo čustev zaradi intruzivnosti merjenja ni močno spremenilo.  
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Vzburjenost: Razlike v vzburjenosti so udeleženci poročali v primerih 3, 4 in 5. V vseh 

treh primerih je kontrolna skupina poročala višje ravni vzburjenosti kot 

eksperimentalna skupina. Čeprav je kontrolna skupina večkrat poročala višjo raven 

vzburjenosti, ni očitnega trenda, ki bi nakazoval na razlike v poročanju rezultatov 

vprašalnika SAM med kontrolno in eksperimentalno skupino. 

7.4.1  Kratek zaključek poglavja 

Razlike med KS in ES niso statistično relevantne, zato sklepamo, da se izkustvo 
čustev zaradi intruzivnosti merjenja ni močno spremenilo. 

 

7.5 Primerjava rezultatov FR in vprašalnika SAM  

Opomba: V primeru vzburjenosti je FR med izhodiščnimi posnetki v povprečju zaznal 
vzburjenost 0,404. Zaradi tega je vzburjenost v naših rezultatih nižja, kot je bil 
absolutni rezultat (v tem primeru moramo našemu rezultatu dodati vrednost 
nevtralnega izraza). Ko primerjamo vzburjenost, moramo imeti to v mislih. 

 

Tabela 9: Rezultati vprašalnika SAM in analize FaceReader za vse udeležence – valenca in vzburjenost 

Valenca: V primerjavi rezultatov vprašalnika SAM in analize FR opazimo ujemanje pri 

rezultatih pozitivnih čustev in nevtralnega stanja. Te se znotraj primerov ne ujemajo. 

V rezultatih vprašalnika SAM vidimo, da so ljudje ocenili videa 1 in 5 kot podobno 

prijetna, medtem ko so posnetek 9 ocenili z nekoliko nižjo valenco. Pri rezultatih 

analize FR je drugače – program je zaznal višjo raven valence med ogledom videa 1 

in približno enako, nižjo raven valence v primerih 5 in 9. V primerih nevtralnih videov 

so razlike med SAM in FR majhne in ne kažejo opaznih razlik. V primeru negativnih 

čustev so rezultati analize s FR nezanesljivi in je zato težko primerjati rezultate SAM 

in FR, ne da bi prišli do napačnih zaključkov.  

Vzburjenost: Pri vzburjenosti moramo biti pazljivi zaradi relativne analize FR z 

nevtralnim posnetkom. Tudi pri vzburjenosti se pojavi podoben problem pri negativnih 

posnetkih, kjer so rezultati FR nezanesljivi in se z rezultati vprašalnika SAM ne 

ID posnetka SAM valenca FR valenca SAM vzburjenost FR vzburjenost 

Video 1 0,602273 0,465705 0,400568 0,021606 

Video 2 –0,05114 0,022355 0,201705 –0,03521 

Video 3 –0,38636 0,11518 0,514205 –0,03465 

Video 4 –0,01705 0,097786 0,178977 –0,01518 

Video 5 0,607955 0,337141 0,426136 0,002007 

Video 6 –0,00568 0,063511 0,116477 –0,01947 

Video 7 –0,625 0,097785 0,607955 –0,00387 

Video 8 0,107955 0,050421 0,102273 –0,02826 

Video 9 0,545455 0,333061 0,403409 0,013399 

Video 10 0,017045 0,02233 0,133523 –0,05423 
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ujemajo. Po ročni analizi negativnih posnetkov je očitno, da FR v teh primerih ni dobro 

klasificiral negativnih čustev (Slika 13), kar pomeni, da ni zaznal višje ravni 

vzburjenosti. Zaradi tega je v primerih 3 in 7 vzburjenost nižja, kot so jo poročali 

udeleženci sami. Ostali rezultati so bolj primerljivi. FR je zaznal nižjo vzburjenost v 

primerih, kjer so tudi udeleženci ocenili nižjo vzburjenost (nevtralni primeri), ter višjo 

raven vzburjenosti, kjer so udeleženci ocenili višjo raven vzburjenosti (pozitivni 

afektivni primeri). Predvidevamo, da če bi odstranili napako analize negativnih čustev, 

bi se tudi tu pokazala višja raven vzburjenosti.  

7.5.1 Kratek zaključek poglavja 
Vprašalnik SAM je v primerjavi z rezultati Samsonove idr. (2016) vrnil podobne 

rezultate. V primerjavi FR in SAM smo za naš vzorec dobili podoben rezultat kot med 

FR in raziskavo Samsonove idr. (2016). Za bolj podrobno statistično primerjavo bi 

potrebovali drugačen izhod podatkov iz programa FR, kot ga je nudil. Uporaba 

multimodalnih metod merjenja se zdi ključna pri interpretaciji in validaciji raziskav 

čustvenega odziva. Na tem področju je potrebnih več raziskav. 

  

7.6 Skupne ugotovitve 

Če povzamemo, smo z izvedeno študijo ugotovili: 

- izbrani videi iz zbirke Samsonove idr. (2016) so zanesljivo vzbudili pričakovana 
čustva. Kljub temu bi opozorili, da so v raziskavi uporabili lestvico od 1 do 6, 
kar pomeni, da samo nevtralnega stanja udeleženci niso mogli oceniti in so 
ocene nagnjene ali v pozitivno ali negativno smer; 
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- program FaceReader je dobro zaznal in klasificiral obrazne izraze za pozitivno 
in nevtralno valenco. Pri klasificiranju negativnih čustev FaceReader ni bil tako 
uspešen. Kljub temu da je zaznal obraz in aktivnost akcijskih enot, teh ni 
klasificiral kot negativna čustva. To je vplivalo na rezultate valence in 
vzburjenosti, ki v primerih negativnih videov za vzbujanje čustev niso bili 
zanesljivi. Program še vedno potrebuje »ročno« analizo s strani raziskovalcev. 
Kot smo ugotovili v naši raziskavi, metode strojnega vida še niso na ravni 
človeške prepoznave obraznih izrazov; 

- vprašalnik Self-Assessment Manikin oz. SAM (Bradley in Lang, 1994) je v naši 
raziskavi podal primerljive rezultate z raziskavo Samsonove idr. (2016), zato 
sklepamo, da je SAM dober način za merjenje izkustva valence in vzburjenosti 
v afektivnih raziskavah; 

- v raziskavi nismo potrdili hipoteze, da se z večanjem intruzivnosti merilnih 
metod obrazna izraznost manjša. Potrebne so nadaljnje raziskave o vplivih 
intruzivnosti na čustveni odziv;  

- rezultati FaceReaderja so pokazali nekoliko višjo raven obrazne izraznosti v ES 
v času celotnega eksperimenta. Sklepamo, da je bila to posledica prisotnosti 
raziskovalca ali razlik v doživljanju posnetkov med vzorcema in ne posledica 
intruzivnosti merilnih metod. Potrebno je več raziskav;  

- uporaba multimodalnih metod merjenja čustvenega odziva je po našem mnenju 
prava smer v afektivnem raziskovanju. Zato je nujno treba razširiti znanje o 
medsebojnem vplivu in korelaciji različnih metod. Na tem področju je nujno 
potrebnih več raziskav; 

- v afektivnih raziskavah je potreben velik vzorec, ker so razlike med posamezniki 
velike – tako v sproženih čustvih in kot v izkustvu le-teh. Alternativno bi lahko 
raziskave z manjšimi vzorci morale vključevati tudi intervju, s katerim bi bolj 
natančno kvalitativno opisali izkustvo merjene osebe in s tem dobili bolšji 
vpogled v pomen pridobljenih podatkov; 

- uporaba smeri pogleda med raziskavo ima potencial za avtomatizacijo 
obdelave podatkov takega tipa raziskav. 

8 Sklep in predlogi za nadaljnje raziskovanje 

V magistrskem delu smo se spustili v področje, ki se zdi kot Divji zahod kognitivne 
znanosti. V zvezi s čustvi in njihovo zaznavo obstaja nekoliko raziskav in teorij, a žal 
še vedno ni jasne slike glede čustvenega izkustva (Dzedzickis idr. 2020; Egger idr., 
2019; Eysenck in Keane, 2010; Gazzaniga idr., 2006; Izard, 2007; Moors, 2009; 
Nielsen in Kaszniak, 2007; Plutchik, 2001; Shu idr., 2018). Še vedno moramo 
odgovoriti na vprašanja, kot so: Kaj sproži čustvo? Ali zares biološko obstajajo 
diskretne kategorije stanj, ki jim pravimo jeza, strah, ljubosumje, ali je to samo utvara? 
Poleg filozofskih vprašanj se tu pojavijo tudi problemi velikih razlik med posamezniki 
in slabo raziskani vplivi merjenja čustev na doživljanje le-teh. V tem delu smo se 
poskušali dotakniti vprašanja vpliva merjenja na čustvovanje. Naša raziskava ni 
potrdila izhodiščne hipoteze, da se z višanjem intruzivnosti merjenja zmanjša obrazna 
izraznost. Smo pa med eksperimentom prišli do mnogo ugotovitev in menimo, da so 
nekatere lahko izjemno uporabne za vse, ki se nameravajo spustiti v vrtinec afektivnih 
raziskav. 

Znanstvenikom za nami predlagamo, da v raziskovanju intruzivnosti merilnih metod 
uporabijo merilo za občuteno intruzivnost merilne metode in posledično za raven 
merilne anksioznosti, ki jo ta povzroči. S tem bi izboljšali tudi našo raziskavo, ker tako 
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nismo vedeli, ali je eksperimentalna skupina v primerjavi s kontrolno skupino intruzivne 
metode doživela kot moteče. Predvidevamo, da se pojavijo tudi razlike med 
posamezniki – nekaterim ljudem bodo že rahlo intruzivne merilne metode povzročile 
visoko merilno anksioznost, drugih ne bodo niti najbolj intruzivne ganile. Na tem 
področju je potrebnih še veliko raziskav.  

Self-Assessement Manikin oz. SAM (Bradley in Lang, 1994) se je izkazal kot dobra 
merilna metoda za valenco in vzburjanje. Udeleženci so lahko z malo vaje in zelo hitro 
ocenili svoje izkustvo. Opozorili bi, da v primeru uporabe druge oblike ovrednotenja 
izkustva uporabite skalo, ki ima nično vrednost. Tako se izognete rezultatom, ki so 
lahko lažno pozitivno ali negativno nagnjeni.  

Merjenje obraznih izrazov s programom FaceReader se nam zdi dobra neintruzivna 
metoda za ocenjevanje čustvenega stanja merjene osebe. Vendar metoda še ni tako 
zanesljiva, kot bi želeli. Menimo, da je klasifikacija sreče močno previsoka in da bi FR 
lahko bil izboljšan na podoben način, kot so Fredrickson idr. (2003) izboljšali DES v 
mDES z razširitvijo in bolj natančno definicijo pozitivnih čustev. V naši raziskavi so se 
pokazale težave z zaznavanjem negativnih čustev. Zaenkrat rezultati FR ne morejo 
biti interpretirani brez ročne analize raziskovalca z znanjem o obraznih izrazih. V 
eksperimentu je prišlo do obratnih rezultatov, kot smo pričakovali, in sicer FR je na 
splošno poročal manj nevtralne in bolj pozitivne odzive v ES kot v KS. Russell idr. 
(2003) so izpostavili, da je prisotnost prejemnika čustvenih signalov velik dejavnik 
izražanja signalov. Gržinič Frelih (2019) je ugotovila, da sta prisotnost in interakcija 
raziskovalca močno vplivali na psihofiziološke meritve merjene osebe. 
Predpostavljamo, da je prisotnost raziskovalca povišala obrazno izraznost merjenih 
oseb, vendar bi za to hipotezo potrebovali nadaljnje raziskovanje. Predlagali bi 
raziskavo, ki meri obrazni odziv udeležencev in fiziološki odziv udeležencev brez 
prisotnosti raziskovalca in s prisotnostjo raziskovalca v laboratorijskem okolju.  

V uspešnem raziskovanju čustev nas omejujejo velike razlike med posamezniki in 
relativna kompleksnost eksperimentov. Če želimo v raziskavi priti do dobrih rezultatov, 
moramo uporabiti velik vzorec ljudi ali pa se s posameznikom poglobiti v njihovo 
izkustvo z intervjuji po eksperimentu (npr. metoda elicitacijskega intervjuja 
Petitmengin (2006)). Programi, kot je FR, nam omogočajo, da raziskave obraznega 
izražanja razširimo po celem svetu z uporabo internetne skripte in spletne kamere, 
integrirane v vsak prenosni računalnik.  

V raziskavi smo v naš prid uporabili smer pogleda merjene osebe. Udeleženci so 

morali klikniti gumb za nadaljevanje na desni spodnji strani ekrana, prebrati kratka 

navodila naslednjega vprašanja v sredini ekrana in nanj odgovoriti na levi spodnji 

strani ekrana, s čimer so sprožili pavzo. Ta pogled na desno spodaj–sredina zgoraj–

levo spodaj je bil zelo očiten in smo ga uporabili ob rezanju daljšega videoposnetka 

na krajše raziskovalno-relevantne odseke. V večjih raziskavah predlagamo razvoj 

avtomatizacije označevanja odsekov z uporabo prepoznave specifičnih artefaktov 

smeri pogleda. 
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Priloga 1: Kratice merjenja fiziologije 

KARDIOVASKULARNE KRATICE 

  HR – Heart Rate, slov. frekvenca srčnega utripa 

  HRV – Heart Rate Variability, slov. variabilnost srčnega utripa 

  LF – Low Frequency, slov. nizka frekvenca 

  LF/HF – Low Frequency/High Frequency ratio, slov. razmerje med nizko in visoko 

frekvenco 

  PWA – Pulse Wave Analysis, slov. analiza pulznega vala 

  PEP – Pre-Ejection Period, slov. obdobje pred iztiskom 

  SV – Stroke Volume, slov. udarna prostornina 

  CO – Cardiac Output, slov. srčni pretok 

  SBP – Systolic Blood Pressure, slov. sistolični krvni pritisk 

  DBP – Diastolic Blood Pressure, slov. diastolični krvni pritisk 

  MAP – Mean Arterial Pressure, slov. srednji arterijski tlak 

  TPR – Total Peripheral Resistance, slov. celotna periferna upornost 

  FPA – Finger Pulse Amplitude, slov. amplituda prstnega utripa 

  FPTT – Finger Pulse Transit Time, slov. tranzitni čas prstnega utripa 

  EPTT – Ear Pulse Transit Time, slov. tranzitni čas ušesnega utripa 

  FT – Finger Temperature, slov. temperatura prsta 

ELEKTRODERMALNO  

  SCR – Skin Conductance Response, slov. odziv prevodnosti kože 

  nSRR – non-specific Skin conductance Response Rate, slov. nespecifična odzivnost 

prevodnosti kože 

  SCL – Skin Conductance Level, slov. raven prevodnosti kože 

RESPIRATORNO 

  RR – Respiratory Rate, slov. frekvenca dihanja 

  Ti – inspiratory Time, slov. čas vdiha 

  Te – expiratory Time, slov. čas izdiha 

  Pi – post-inspiratory Pause time, slov. premor po vdihu 

  Pe – post-expiratory Pause time, slov. premor po izdihu 

  Ti/Ttot – inspiratory Time/total Time rate, slov. razmerje med časom vdiha in celotnim 

časom dihanja 

  Vt – tidal Volume, slov. volumen vdiha/izdiha 

  Vi/Ti – inspiratory Volume/inspiratory Time rate, slov. prevodnost vdiha 

ELEKTROENCEFALOGRAFIJA (EEG) 

  PSD (alfa) – Power Spectral Density (alpha), slov. spektralna gostota moči (alfa) 

  PSD (beta) – Power Spectral Density (beta), slov. spektralna gostota moči (beta) 

  PSD (gama) – Power Spectral Density (gamma), slov. spektralna gostota moči 

(gama) 

  DE – Differentialy Entropy, slov. diferencialna entropija 

  DASM – Differential Asymmetry, slov. diferencialna asimetrija 

  RASM – Rational Asymmetry, slov. racionalna asimetrija  
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Priloga 2: Izjava pred eksperimentom 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Datum:_____________________________ 
 
 
 
IZJAVA 
 
Spodaj podpisani Rok Mioč, vodja projekta preučevanja vpliva videoposnetkov na čustva, izjavljam, da bodo 
vaši podatki uporabljeni le v raziskovalne namene raziskave magistrske naloge študija Kognitivne znanosti, 
interdisciplinarnega programa Univerze v Ljubljani. Podatki bodo obdelani v obliki skupinskih povprečjih. 
Pri tem se zavezujemo, da bodo udeleženci ostali anonimni. 
Udeleženec je upravičen do rezultatov svojih meritev. V kolikor želi, ga lahko obvestimo o bistvenih 
izsledkih raziskave. Udeleženec lahko od meritev brez navajanja razlogov kadarkoli odstopi. 
 
 
Spodaj podpisana testna oseba _____________________________________________________________, soglašam s svojo 
udeležbo v meritvah in izjavljam, da dovoljujem anonimno uporabo zbranih podatkov za znanstveno‐
raziskovalne namene. Prav tako izjavljam, da so me obvestili o  vsebini videoposnetkov, ki lahko sprožijo 
emocionalni odziv.  
 
 
Podpis testne osebe: 
 
 
 
 
 
 
Podpis vodje projekta: 
 
 
 
 
Odgovorna oseba za izvajanje projekta je Rok Mioč. Za dodatne informacije je dosegljiv 

na naslovu rok.mioch@gmail.com.  

Ljubljana, 14.09. 2020 

Prof. dr. Gregor Geršak  

Fakulteta za elektrotehniko  

Laboratorij za metrologijo in 

kakovost  

Tržaška 25  

1000 Ljubljana  

 

 

 

 

Tržaška 25 

p.p. 2999 

1001 Ljubljana, Slovenija 

telefon: 01 476 84 11 

faks: 01 426 46 30 

www.fe.uni-lj.si 

e-mail: dekanat@fe.uni-lj.si 
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Priloga 3 – Podroben pregled poteka eksperimenta 
 

Na udeleženca smo porabili od trideset do štirideset minut. Pred vsakim novim udeležencem 

smo razkužili računalniško miško in merilne naprave ter prezračili laboratorij v skladu z 

navodili za zamejevanje širjenja COVID – 19. Udeležence smo morali iskat do vhoda 

fakultete. Izven laboratorija smo uporabljali maske. 

 

KORAK in ČAS Kontrolna Skupina Eksperimentalna Skupina 

0.1 (3 min) Predpriprava laboratorija: zajem podatkov 
okolja (temperatura, vlaga in osvetlitev), 
razkužiti miško in prezračit prostor. 

Predpriprava laboratorija: zajem podatkov okolja 
(temperatura, vlaga in osvetlitev), razkužiti miško 
in prezračit prostor. 

0.2 (5 – 10 min) Priprava udeleženca: umivanje rok, zajem 
demografskih podatkov, navodila, podpis 
izjave. 

Priprava udeleženca: umivanje rok, zajem 
demografskih podatkov, navodila in podpis izjave.  

0.3 (5 s) Vklop skrite kamere. Vklop skrite kamere.  

0.3 (2 min) Vaja z video 0. Vaja z video 0. 

1 (40 – 50s) Ogled video 1 + vprašalniki - brez intruzivnosti. Ogled video 1 + vprašalniki - brez očitnega 
opazovanja. 

1.1 (20s) Premor. Premor. 

2 (40 – 50s) Ogled video 2 + vprašalniki – brez 
intruzivnosti.  

Ogled video 2 + vprašalniki – brez očitnega 
opazovanja. 

2.1 (20 – 50s) Premor. Premor + Nastavitev (1) manj intruzivne naprave. 

3 (40 – 50s) Ogled video 3 + vprašalniki - brez intruzivnosti. Ogled video 3 + vprašalniki – z (1). 

3.1 (20s) Premor. Premor. 

4 (40 – 50s) Ogled video 4 + vprašalniki - brez intruzivnosti. Ogled video 4 + vprašalniki – z (1).  

4.1 (20 – 50s) Premor. Premor + Nastavitev (2) bolj intruzivne naprave. 

5 (40 – 50s) Ogled video 5 + vprašalniki - brez intruzivnosti. Ogled video 5 + vprašalniki – z (1) in (2). 

5.1 (20s) Premor. Premor. 

6 (40 – 50s) Ogled video 6 + vprašalniki - brez intruzivnosti.  Ogled video 6 + vprašalniki – z (1) in (2).  

6.1 (20 – 50s) Premor. Premor + Nastavitev (3) manj intruzivnega 
opazovanja. 

7 (40 – 50s) Ogled video 7 + vprašalniki - brez intruzivnosti. Ogled video 7 + vprašalniki – z (1), (2) in (3). 

7.1 (20s) Premor. Premor. 

8 (40 – 50s) Ogled video 8 + vprašalniki - brez intruzivnosti. Ogled video 8 + vprašalniki – z (1), (2) in (3). 

8.1 (20 – 50s) Premor. Premor + Nastavitev (4) bolj intruzivnega 
opazovanja. 

9 (40 – 50s) Ogled video 9 + vprašalniki - brez intruzivnosti. Ogled video 9 + vprašalniki – z (1), (2), (3) in (4). 

9.1 (20s) Premor. Premor. 

10 (40 – 50s) Ogled video 10 + vprašalniki - brez 
intruzivnosti. 

Ogled video 10 + vprašalniki – z (1), (2), (3) in (4). 

10.1 (20s) Premor. Premor. 

11 (5 min) Razlaga eksperimenta in prošnja za dovoljene, 
zahvala.  

Razlaga eksperimenta in prošnja za dovoljene, 
zahvala. 


