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Souhrnné hodnocení 

Uvedená diplomová práce se zabývá aktuálním a málo probádaným problémem 
svědecké identifikace dvou pachatelů, kde autor zkoumá efektivitu dvou identifikačních 
procedur: simultánního a sekvenčního lineupu (v českém prostředí „rekogniční skupina“). Po 
formální stránce je práce výborně napsaná a čtivá. Přehledová část ovšem vynechává klíčové 
téma rozhodování pří úkonu identifikace, dále není jasné, jak se některé z hypotéz a provedené 
analýzy váží k cílům výzkumu, a objevují se nepřesné interpretace některých statistických 
testů. Z práce je patrný autorův zájem o téma a výborné dovednosti v přípravě stimulů. Celkově 
práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě. V následujícím textu 
popisuji hlavní body, na kterých je mé hodnocení práce postaveno, a dále pak otázky k diskusi 
u obhajoby. Pro autora dále přikládám doplňující zpětnou vazbu k literárně-přehledové části a 
diskusi a také seznam drobnějších poznámek, které doufám mohou pomoci autorovi v jeho 
další výzkumné práci. Chtěla bych také vyjádřit podporu—autorova práce by jistě zasloužila 
pokračování a případně i publikaci. 

Literárně-přehledová část. Autor pracuje s množstvím relevantní literatury; 
každá část textu je uzavřena souhrnným a hodnotícím odstavcem. V přehledové části ale 
chybí rozpracování problematiky rozhodování jakožto součásti procesu identifikace, a bylo 
by vhodné také více zdůraznit problematiku podobnosti členů lineupu. Přestože je výzkumný 
problém dobře popsán v obecné rovině, není explicitně vyjádřeno, proč jsou při identifikaci 
více pachatelů očekávány rozdíly mezi simultánním a sekvenčním linupem, dále není jasné, 
proč jsou očekávány rozdíly v identifikaci pachatele a spolupachatele, a chybí argumenty pro 
jednostranné hypotézy. Celkově chybí jakési vyústění obecné problematiky směrem k 
výzkumu, z obecné části se autor dostává přímo k hypotézám. V přehledu literatury také chybí 
novější výzkumy týkající se vztahu mezi přesností identifikace a jistotou volby. 

Metoda a výsledky. Oceňuji řadu metodologických aspektů práce, zejména 
přípravu stimulů, převedení experimentu do online prostředí a kontrolu kvality 
přehrávání stimulů. Ke zpracování a interpretaci dat mám ale několik poznámek. Není jasné, 
proč jsou analyzována data pachatele a spolupachatele zvlášť. V přehledové části není 
problematika rolí nebo centrality postav vůbec zmíněna a setkáváme se s ní poprvé u hypotéz, 
pro které tedy chybí odůvodnění. Nejsou uvedena předběžná měření týkající se rolí postav 
(například jak participanti vnímali centralitu postav) a teprve v diskusi se setkáváme s reflexí 
délky expozice jako možného vysvětlení pro odlišný výkon v lineupu pachatele a 
spolupachatele. Vzhledem k tomu, že role nebyly vyváženy a že se tedy jednalo o odlišné 
identity a lineupy, které mohly být různě obtížné, není zřejmé, zda se vůbec jednalo o porovnání 
rolí, anebo jednoduše o porovnání výkonu u identifikace dvou odlišných cílových osob 
v simultánním a sekvenčním lineupu. Jednostranné hypotézy by pak nebyly opodstatněné, a 
navíc není jasné, zda a jak tyto rozdělené analýzy souvisí s cílem práce (porovnání efektivity 
procedur pro identifikaci více pachatelů, ke které se v práci váží pouze dvě z osmi analýz). 
Pokud bylo cílem zjišťovat identifikaci více pachatelů na základě rolí, musela by tato 
problematika být představena, bylo by nutné vysvětlit manipulaci rolí ve stimulech a provést 
kontrolu této manipulace, a vytvořit druhou sadu stimulů tak, aby byly identity vyvážené (tedy 
druhé video, ve kterém by herci měli opačné role). 
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Interpretace chí-kvadrátů se šesti skupinami (lineupy s cílovou osobou) jsou 
zavádějící. Výsledky jsou interpretovány jako vypovídající o rozdílech v „přesnosti“, přestože 
„přesnost“ není jednou z proměnných. Dvě ze tří odpovědí v lineupech s cílovou osobou by 
byly klasifikovány jako „nepřesné“ (miss a false alarm) a jedna jako „přesná“ (hit), ovšem 
celkový chí-kvadrát pouze ukazuje, že rozložení těchto tří voleb se mezi simultánním a 
sekvenčním lineupem lišilo. Autor správně popisuje rozdíly v četnostech, ovšem pro 
vyhodnocení výzkumných hypotéz by musel provést test, který by rozdíly v přesnosti potvrdil. 
Existují v zásadě dvě varianty, jak k tomuto problému přistoupit: a) překódovat data na hit 
versus non-hit (miss + false alarm; tato volba by byla v souladu s hypotézami o přesnosti 
v lineupu s cílovou osobou), anebo b) provést loglineární analýzu (ta by přesně ukázala, ve 
kterých typech rozhodnutí se rozdíly nachází; taková analýza by však předpokládala jinou 
formulaci hypotéz). Dalším problémem analýzy četností všech typů rozhodnutí zvlášť pro 
lineup pachatele a spolupachatele jsou nízké četnosti: druhá šestipolní tabulka (lineup se 
spolupachatelem) ve dvou buňkách obsahuje očekávané četnosti < 5; tato analýza tedy 
nesplňuje předpoklady pro provedení testu. 

Data jsou ilustrována v grafech s četnostmi. Vzhledem k tomu, že skupiny nebyly 
vyrovnané, měly by být četnosti převedeny na poměry, jinak graf data zkresluje. U H2 je 
uvedena tabulka a graf s četnostmi všech odpovědí, přičemž by bylo vhodnější uvést data 
překódovaná na přesnost v lineupu s cílovou osobou (hit versus non-hit). 

Diskuse a závěr. V diskusi oceňuji reflexi možných vlivů na výsledky, zejména 
problém expozice a interpretace rolí pachatele a spolupachatele. Chybí zde však diskuse 
možných rozdílů v podobnosti členů lineupu u pachatele a spolupachatele a jejich vlivu 
na výsledky (tedy problém závislosti na stimulu popsaný výše). Je uvedeno, že vzorek 127 je 
„dostatečný počet pro provedení statistických analýz“, ovšem jedna z dílčích analýz nesplňuje 
základní předpoklady pro provedení testu a není uvedena analýza statistické síly. 

Poslední odstavec závěru uvádí doporučení, která však nemají oporu v předchozím 
textu. Není například jasné, proč by bylo dobré zaměřit se na jistotu budoucí identifikace, ani 
(pokud jsem textu dobře porozuměla) proč by na základě této jistoty měla být při vyšetřování 
vybírána (pouze jedna nebo přednostní?) rekognice. 
 
Otázky k diskusi u obhajoby 
1. Jaká byla motivace autora pro manipulaci přítomnosti cílové osoby mezisubjektově, a jaká 

byla motivace pro dělené analýzy (pachatele a spolupachatele)? 
2. Jaké jsou designové alternativy pro zkoumání svědecké identifikace více pachatelů? 
3. Zvažoval autor měření podobnosti členů lineupu u pachatele a spolupachatele, a jak by bylo 

možné ji měřit? 
4. Je možné, že se odlišovala podobnost členů lineupu u pachatele a spolupachatele? Jak by 

bylo z tohoto pohledu možné interpretovat výsledky? 
5. Mohla podobnost či odlišnost oblečení členů lineupu mezi sebou a vzhledem k videu 

ovlivnit rozhodnutí participantů? 
6. Autor uvádí jako důvod pro převedení experimentu do online prostředí „dostatečný sběr 

dat“, tedy dosažení dostatečně velkého souboru participantů. Stanovil si autor na začátku 
výzkumu cílový počet participantů a případně jak? 

7. Autor popisuje metodu půlení dat jako kontrolní měření, které by mělo zajistit nezávislost 
dat. Tato metoda ovlivňuje statistickou sílu testu, ovšem jakým způsobem metoda zajišťuje 
nebo zjišťuje nezávislost dat? 

8. Proč nebyli participanti požádáni, aby se účastnili výzkumu pouze s použitím velkých 
obrazovek, a ne mobilních telefonů? 

9. Má autor plány na zpracování dat ze self-administered interview a případně jaké? 
10. Plánuje autor ve výzkumu pokračovat, případně jakým směrem?  



Eva Rubínová, Ph.D., Thompson Rivers University 

Strana 3 ze 4 
 

Doplňující zpětná vazba k literárně-přehledové části a diskusi 
Některé části zahrnuté v přehledu literatury se tématu práce dotýkají jen okrajově. 

Konkrétně se jedná o emoce a paměť, přítomnost zbraně, části týkající se dětských očitých 
svědků, a popis eliminačních a wildcard lineupů. Doporučila bych větší zaměření na téma, i 
kdyby to znamenalo, že by přehledová část byla kratší. Naopak chybí uvedení problematiky 
rozhodování při svědecké identifikaci: autor opomíjí to, že proces svědecké identifikace 
zahrnuje v první části rekognici, ale ve druhé části rozhodování svědka (tedy volbu 
identifikovat nebo zamítnout lineup). Uvědomuji si, že v Česku používaný název „rekognice“ 
pro úkon identifikace je nepřesný a snadno vede k opomenutí aspektu rozhodování, autor se 
ovšem v tématu pohybuje a tohoto opomenutí by se neměl dopouštět. 

Autor se k problematice rozhodování přibližuje svým popisem rekognice jako úkonu, 
kdy se „subjekt ... snaží identifikovat“, ovšem reflexe procesu rozhodování chybí. U různých 
procedur identifikace (včetně simultánních a sekvenčních lineupů) se právě často hovoří o 
jejich vlivu na rozhodování skrze „bias“, tedy zkreslení: některé procedury mohou rozhodování 
svědků více zkreslovat směrem k odmítnutí lineupu. Právě některé rozdíly mezi simultánními 
a sekvenčními lineupy se vysvětlují tím, že sekvenční lineupy více zkreslují rozhodování 
k zamítnutí lineupu, což vede k nižším počtům falešných identifikací, ale zároveň také k nižším 
počtům identifikací cílové osoby. Autor pravděpodobně „bias“ diskutuje v souvislosti 
s férovostí lineupu (nefér lineupy jsou spojeny se zkreslením—participanti jsou častěji ochotni 
identifikovat, zejména osobu, která z lineupu „vystupuje“). Podobně různé úpravy instrukcí 
působí zejména na zkreslení; např. upozornění, že cílová osoba se v lineupu nemusí nacházet 
obecně snižuje množství identifikací v target-present i target-absent lineupech. Pokud se tedy 
nemýlím a autor „bias“ přeložil jako „chyba“, jedná se o nepřesný překlad, kterému chybí 
konotace směrem k rozhodování. 
Drobnější poznámky k úpravě či doplnění 
• Velikost souboru v abstraktu by měla odpovídat reálné velikosti testovaného souboru, tedy 

127 s tím, že vyřazení participantů je pak popsáno v Metodě. 
• V anglickém abstraktu je překlep ve slově „identifiaction“ a „to“ by mělo být místo „two“ 

při popisu rozdělení participantů do skupin. 
• V úvodu by bylo vhodné definovat použité odborné termíny: target-absent je rekogniční 

skupina nebo lineup bez cílové osoby apod. 
• Na straně 8 autor uvádí doplnění neúplných vzpomínek „fantazijními“ představami. Zde by 

bylo vhodnější uvést, že doplnění vzpomínek se nejčastěji řídí znalostmi o dané události a 
schématy, doplňují se tedy nejčastěji informace, které jsou pro danou situaci 
nejpravděpodobnější. 

• Na straně 14 autor uvádí, že se rekognice jednoho subjektu nebo objektu téměř nepoužívá, 
což je ovšem v rozporu s praxí, kdy se „showup“ identifikace (jednoho člověka) např. 
v USA běžně používají (např. Wells et al., 2020). 

• Férovost lineupu pomocí Tredouxova E’ (Tredoux, 1998) lze vypočítat také přímo z voleb 
participantů v target-absent lineupu (viz Quigley-McBride & Wells, 2021). 

• Ve formulaci hypotéz se „statisticky významně“ neuvádí, stačí pouze „přesnější“. 
• V situaci, kdy jsou formulovány jednostranné alternativní hypotézy, není možné zamítnout 

nulovou hypotézu v případě, že se objeví signifikantní rozdíl v opačném než očekáváném 
směru (viz H2 a H3). 

• Hodnotící interpretace („mnohem přesněji“ na straně 56) by měla být podpořena 
statistikou—velikostí efektu. 

• Na straně 25 je překlep ve slově „nevěděl,i“. 



Eva Rubínová, Ph.D., Thompson Rivers University 

Strana 4 ze 4 
 

• Na straně 25 autor uvádí, že je důležité, aby byla procedura dvojitě zaslepená. To je jistě 
nejlepší praxe (viz Wells et al., 2020), ovšem tato praxe téměř nikde na světě není 
vyžadována (Fitzgerald et al., 2021). 

• Na straně 30 autor popisuje tzv. „verbal overshadowing effect“, který však nebyl příliš 
úspěšně replikován (viz. Alogna et al., 2014). 

• Na straně 57 se objevuje „sloučení četností výsledků miss a false alarm“ a „spolupachatel 
byl statisticky významně přesněji identifikován“, přestože se jedná o analýzu target-absent 
lineupu. 

• Doporučila bych kromě formátování citací dodržovat APA normu i při formátování grafů a 
tabulek. 

• Na několika místech by bylo vhodné doplnit citace jako podporu autorových výroků. 
Konkrétně na straně 7 autor vyjmenovává faktory ovlivňující kódování, ovšem reference 
nejsou zmíněny. Na stranách 12 a 24 autor uvádí nízkou vypovídající hodnotu jistoty svědků 
v rekognici, přičemž hlavní citace k tomuto problému je Malpass and Devine (1981). Zde 
by bylo vhodné doplnit novější poznatky, které naopak ukazují, že pokud je identifikační 
procedura provedena správně, vztah mezi jistotou a přesností identifikace je silný, zejména 
pro vyšší míry jistoty (např. Wixted & Wells, 2017). Na straně 20 bych doporučila odkázat 
u popisu velikosti lineupu a postupu výběru figurantů na §104b Trestního řádu. Tamtéž bych 
doporučila uvést citaci pro rozmezí počtu figurantů v různých zemích (např. Fitzgerald et 
al., 2021; Juncu & Fitzgerald, 2021).  

• Na některých místech autor uvádí citace, které jen vzdáleně souvisí s popisovanou 
problematikou. Na straně 8, kde autor popisuje křivku zapomínání by se místo Blandón-
Gitlin and Pezdek (2009) hodila reference na obecný paměťový výzkum. Dále v odstavci 
autor popisuje rizika falešných obvinění na základě vystavení fotografie obličeje nevinného 
člověka. Zde autor popisuje source monitoring error (tedy chybné přiřazení zdroje paměťové 
stopy; Johnson et al., 1993), který je relevantní k danému problému, ale není vysvětlen. 
V kontextu obecné části o paměti se tak autor dostává k popisu konkrétního problému 
souvisejícího přímo s chybnou identifikací, který ale není dostatečně vysvětlen. Další jen 
vzdáleně související citace je v části, kde autor vysvětluje koncept falešných vzpomínek, 
kde bych doporučila Loftus and Palmer (1974) místo Blandón-Gitlin and Pezdek (2009). 
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