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Autorka se v předložené diplomové práci obecně věnuje tématu autobiografické paměti, specificky 

pak problematice datace autobiografických vzpomínek, ke kterémužto tématu přispívá svým vlastním 

výzkumem vlivu objektivních charakteristik událostí na přesnost jejich datace.

V teoretické části se autorka nejdříve stručně věnuje specifické povaze autobiografické paměti, 

odlišuje ji od sémantické paměti a popisuje vztah mezi těmito dvěma různými paměťovými systémy. 

Poté se autorka ve větším detailu zaměřuje na (re)konstruktivní povahu vybavování 

autobiografických vzpomínek, konkrétně na informace, které lidská mysl využívá jako nápovědy při 

vybavování časového aspektu události z paměti (jako jsou např. informace o referenčním období, 

prototypické informace o obecných vzorcích výskytu některých událostí, jasnost vzpomínky či 

informace o referenční události). Následně se autorka zaměřuje na možné prediktory přesnosti 

datace událostí, které v souladu s Neusarem (2012) rozděluje na (i) charakteristiky respondenta, (ii) 

charakteristiky událostí a (iii) typ sběru dat. Nejvíce prostoru přitom autorka věnuje objektivním (na 

respondentovi více či méně nezávislým) charakteristikám událostí (jako je např. délka událostí či 

jejich téma), které hrají ústřední roli v empirické části práce. Přes svou stručnost je tento přehled 

informačně velice nabitý a předčí v tomto příslušné kapitoly leckterých učebnic kognitivní 

psychologie.

V empirické části autorka pojednává o dvou jí realizovaných studiích, jejichž účelem bylo odpovědět

na otázku, zda existuje nějaká souvislost mezi objektivními charakteristikami událostí a přesností 

jejich datace. Tuto otázku přitom zkoumá zvlášť u starších a nedávnějších událostí a určitou 

pozornost věnuje rovněž genderovým rozdílům. Tato část práce obsahuje všechny náležitosti, které 

jsou standardní součástí písemných výstupů z empirických studií, jako je uvedení cílů výzkumu, 

formulace hypotéz, popis výzkumného designu, vzorku respondentů a způsobu kategorizace 

podnětů, uvedení numerických a grafických výstupů statistických analýz, jejich interpretace a diskuse. 

Autorka zde tak prokázala schopnost formulovat výzkumně zajímavé hypotézy, použít experimentální 

design umožňující jí tyto hypotézy testovat, pracovat se statistickými nástroji, interpretovat výstupy 

statistických analýz a diskutovat omezení navrženého experimentálního designu, získaných dat a

výstupů statistické analýzy. 



Po formální stránce diplomová práce splňuje všechny nároky kladené na diplomové práce – obsahuje 

abstrakt, klíčová slova, správně citované zdroje, přiměřeně obsáhlý seznam použité literatury a

rovněž přílohy s materiály k empirické části práce. 

K diskusi navrhuji následující témata:

 Kde autorka vnímá možnost pokračování jejího případného dalšího výzkumu (návrhy 

výzkumných hypotéz přímo či nepřímo souvisejících s výsledky jejích studií)?

 Možnost kvantifikace přesnosti odhadů datace autobiografických vzpomínek u 

respondentů na základě vztahů a souvislostí objevených v rámci dvou zde uvedených 

studií (popis matematicko-statistických nástrojů a postupů umožňujících tento 

konkrétní způsob využití autorčiných výzkumných zjištění).  

 Vliv využívání moderních elektronických zařízení typu PDA, jejichž primárním účelem je 

pomáhat lidem s organizací času, na přesnost datace autobiografických vzpomínek.

Závěr: Doporučuji, aby se předložená práce stala předmětem obhajoby na katedře psychologie. 

Navrhované hodnocení: výborně.
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