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Problematika identifikace očitým svědkem, neboli rekognice, je oblastí, do níž směřuje 

řada studií, neboť jde o oblast zajímavou jak z hlediska teoretického, tak z hlediska 

aplikace. Právě konkrétní aplikace v podobě identifikace v případě s více pachateli je 

oblastí méně probádanou. 

V rámci teoretické části se autor věnuje tématu paměti v kontextu svědecké výpovědi a 

následně rekognice, relevantním vlivům, které se nejčastěji objevují (emoce, efekt 

zbraně). Zaměřuje se na specifika zapamatování tváře. Dále se věnuje rekognici jako 

úkonu v rámci trestního řízení. Autor seznamuje s typy line-upů, zejména simultánním a 

sekvenčním, jejichž silné a slabé stránky jsou nadále předmětem výzkumu. Věnuje se i 

férovosti rekognice, jako důležité charakteristice rekogničních sad. Pozornost je 

zaměřena i na úskalí celého procesu rekognice. Dále se specificky věnuje problematice 

rekognice v rámci trestného činu s více pachateli. V závěru teoretické části popisuje autor 

proces získávání svědecké výpovědi a možnosti podpory rozpomínání svědka vhodně 

vedeným výslechem či dalšími postupy (SAI).  

Teoretická část je zpracována sevřeně, přehledně, strukturovaně. Věnuje se, dle mého 

názoru, tématům relevantním pro samotný výzkum realizovaný autorem. Vzhledem 

k aplikačnímu potenciálu práce oceňuji i zařazení podkapitoly o instrukcích ke správnému 

provedení rekognice s ohledem na aktuální poznatky.  

Vlastní empirické šetření se věnuje otázce identifikace v případě více pachatelů, srovnání 

simultánního a sekvenčního line-upu u target present a absent rekognic. Autor si sám 

vytvořil záznam fingovaného loupežného přepadení s účastí pachatele a spolupachatele, 

který promítl 151 osobám, z nichž 127 se zúčastnilo i druhé fáze výzkumu. S použitím 

neuronové sítě (za spolupráce s Mgr. Hanou Trojanovou a Mgr. Ladislavem Peškou, Ph.D.) 

byly vytvořeny rekogniční sady, které obsahovaly fiktivní přivzaté osoby a autor se 

zabýval i měřením jejich férovosti. Fiktivnost přivzatých osob snižuje etickou 

problematičnost takové studie. Výsledky i provedenou studii jako takovou autor 

adekvátně diskutuje, navazuje rozborem možnosti dalšího zkoumání.  

Pečlivé a tvořivé provedení náročného šetření považuji za velmi zdařilé. Oceňuji autorův 

systematický postup, pomocí něhož se mu podařilo vytvořit podnětový materiál – natočit 

video a připravit celou rekognici. Získání rekogničních sad s využitím modelování s pomocí 

neuronových sítí je inovativní a jistě slibná cesta. Autor se pečlivě věnoval férovosti 

vytvořených rekognic, jejíž měření dokládá a bere v úvahu v rámci experimentu. Autor se 

vyrovnal i s nástrahami Covidových omezení a to zdařile. 



Práce je adekvátně formálně upravena, využívá tuzemskou i zahraniční odbornou 

literaturu, která je adekvátně citována.  

Závěr: Autor Bc. Jaroslav Rác ve své diplomové práci prokázal schopnost samostatné 

tvůrčí práce v daném oboru. Práce splňuje požadavky standardně kladené na diplomové 

práce. Doporučuji ji k obhajobě.  
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