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Otázky, podněty k obhajobě:  
 
V čem je rekognice s dětským svědkem (z hlediska psychologických aspektů) náročnější, než 
se svědkem dospělého věku? 
Jaký je rozdíl mezi pomalou a rychlou eliminační rekognicí a která z těchto dvou metod je u 
dětského svědka preferována? 
Existují výraznější odlišnosti v požadavcích na výslech dětského svědka u nás a ve světě 
(např. v USA)? 
 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
 
Autor ve své práci využívá úctyhodné množství tuzemské i zahraniční literatury (celkem přes 
60 zdrojů). Teoretická část je však v porovnání s počtem citovaných zdrojů poměrně 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny  X   

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně X    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování  X   

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne   X   

Stanovené cíle: splněny – nesplněny   X   

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení X    

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou X    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená  X   

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

 X   

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje    X  

Formální úprava práce:  odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb   X   

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  X    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné X    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé X    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální X    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy  X   

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb  X   

 



stručnějšího charakteru a obsahuje kapitoly, které by zasloužily rozsáhlejší zpracování (např. 
kapitola 1. Jazykové schopnosti a překážky). Z hlediska formální stránky práce je v textu 
nevhodně využit budoucí čas (např. „Ve druhé části bude navržen..“), či množné číslo (např. 
„V této práci se pokusíme..“).  Překlepů je minimální množství (např. str. 33 „reálných 
kriminálním případů“).  
  Autor v úvodu zmiňuje využití citační normy APA, která v práci není jednotně 
dodržena. Zkrácení citace v případě více autorů není ustálené na určitém počtu. Např. je 
uvedeno všech šest autorů (Hubbard, Saykaly, Lee, Lindsay, Bala &Talwar, 2016), ale 
v případě tří autorů je uveden pouze jediný (Zhang et al., 2018). Vyskytují se zde i citace, 
které nejsou uvedeny v seznamu literatury (Price, Collins &Roberts, 2013; Asam & Samara, 
2015), či mají chybně uvedené roky (Gabbert, Hope & Fisher, 2008, vs. 2009; Zhang et al., 
2018 vs. 2019). V celkovém seznamu citované literatury navíc chybí zmíněný autor Xu (Fu, G., 
Evans, A. D., , F., & Lee, K. (2012). Young children can tell strategic lies after committing a 
transgression. Journal Of Experimental Child Psychology, 113(1), 147-158.). 
  Praktická část práce obsahuje poměrně obsáhlý design výzkumného projektu, který 
se v šesté kapitole až příliš detailně věnuje popisu provedení výzkumu na předškolních 
táborech. Pokud už je výzkum popsán takto podrobně, bylo by vhodné uvést i to, kdy by byl 
získán Souhlas s výzkumem od zákonných zástupců, a jak by bylo případně při sběru dat 
naloženo s dětmi, které tento souhlas nemají. Na výzkumném projektu oceňuji především 
jeho zaměření, zahrnutí etiky výzkumu a zamyšlení nad úskalími projektu. 
 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce katedry psychologie FF UK v Praze, a 
proto ji doporučuji k obhajobě. 
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