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Datace autobiografických vzpomínek: vztah přesnosti datace a typu události

Přestože je termín autobiografické paměti, a tedy i jejích výzkumů relativně 

nedávného  data, zajímá nás tento fenomén „odnepaměti“. Autobiografická 

paměť pomáhá vytvářet jedinečnost našeho životního příběhu, a tudíž i naší 

identity. Autorka na tuto důležitost upozorňuje paralelou mezi osobními 

životními příběhy a historií (i když poněkud nadbytečně hovoří o historii dějin). 

Další důvod, který přidává v odpovědi na otázku, k čemu je dobré znát data 

osobních událostí, je otázka validity získaných odpovědí, která se však 

především zužuje na její nutnou podmínku, a to přesnost časového zařazení. 

V teoretické části se zabývá autorka podrobněji definicí a výkladem pojmu 

autobiografické události a pojmů souvisejících, a poté zaměřuje pozornost 

čtenáře na proces rekonstruování a konstruování vzpomínek, a strategií, jak 

přicházíme na jejich data. Pak se zabývá prediktory přesnosti datace, čímž uvádí 

hlavní proměnné, kterými se zabývá ve svém výzkumu. Teoretická část je 

náležitě vybavena literaturou, ale zároveň je ilustrována vhodně zvolenými, 

čtivými příklady. 

Autorka k tématu přispívá dvěma studiemi, z nichž jedna se týkala datace 

událostí v rozmezí 3 let a druhá se týkala datace událostí v posledních dvou a 

půl měsících. Vzorek byl u první studie tvořen 40 páry a u druhé studie 78 páry, 

kdy byl  jeden partner náhodně vybrán jako dotazovaný a druhý partner měl 

pro něj za úkol sestavit seznam autobiografických událostí. Základní proměnou 

byla chyba datace v měsících (v první studii) a ve dnech (ve druhé studii). 

Dalšími zkoumanými proměnnými byla délka události, to, zda šlo o vlastní, 



prožitou událost, jaké bylo téma události, jaké bylo temporální schéma a 

případné spojení s temporálním mezníkem. Autorka formuluje výzkumné 

hypotézy, které následně náležitě statisticky zpracovává. 

Ziskem výzkumu je možnost předpovědět velikost chyb datací událostí na 

základě jejich objektivních charakteristik. Autorka nakonec porovnává rozdíly 

v objektivních prediktorech u žen a u mužů, kde objevuje, že jsou ženy 

přesnější, pokud jde o datace událostí týkajících se dětí, studijních událostí, 

nákupů a událostí týkajících se vlastnictví, zatímco muži přesněji datují opravy v 

domácnosti. 

Je velmi potěšující, že byly části výsledků již publikovány, bez rozpaků se však 

k této publikaci mohla autorka přihlásit svou vlastní citací, nikoli pouze 

obecným odkazem na monografii. Práce splňuje požadavky kladené na úspěšně 

obhájené diplomové práce, a tak ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnotit 

známkou výborně.

Radvan Bahbouh

Katedra psychologie FF UK




