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Posudek na diplomovou práci 

Posudek oponenta diplomové práce 

 

„Rozdíly v kognitivních procesech p ři znovupoznávání tvá ří u individuální a hromadné 

rekognice,“ 

 

kterou předkládá 

Mgr. Karolina Diallo 

 

Otázky rekognice v trestním řízení jsou velmi důležité, neboť v určitých případech jde o velmi 

zásadní, někdy dokonce jediný zdroj informací v dané fázi vyšetřování. 

Autorka se v teoretické části  diplomové práce chce zaměřit zejména na psychologickou 

podstatu kognitivních procesů, které ovlivňují rozpoznávání osob, včetně neurofyziologických 

mechanismů. V úvodu teoretické části se zabývá kognitivními funkcemi spojenými s rozpoznáváním 

osob, a to pozorností včetně její neurofyziologie, pamětí – jejími fázemi, strukturou, neurofyziologií 

a vztahem k pozornosti. Dále vnímáním, teoriemi percepce, zdroji rozdílů při vnímání, specificky 

pak zrakovým vnímáním a jeho neurofyziologií. Následně se věnuje také rozpoznávání. Dále je 

uvedena kapitola „Percepce obličeje“ a podkapitolka s jejími neurofyziologickými mechanismy. 

Zmíněna je aplikačně velmi důležitá problematika interkulturní percepce a identifikace obličeje. Dále 

se autorka věnuje roli paměti a emocí v rámci percepce a identifikace obličeje, rozpoznávání emocí, 

vývoji vnímání tváří. V následující části je dán prostor třem modelům individuálního rozpoznávání 

tváří. Autorka stručně seznamuje s biometrickými systémy – automatizovanými systémy identifikace 

tváří. V další kapitole se věnuje rozdílu mezi rekognicí a reprodukcí, jejich výzkumu a platné právní 

úpravě, taktice a zvláštnostem. Dále se zabývá individuální rekognicí. Závěr teoretické části tvoří 

problematika očitých svědectví (jen bych dodala, že chybné svědectví očitého svědka nejen, že 

může vést k odsouzení nevinných lidí, je to dokonce nejčastější příčina – dle údajů organizace 

Innocence Project – www.innocenceproject.org). Jsou zde uvedeny vybrané vlivy na zapamatování, 

uchování a reprodukci paměťových obsahů u svědků trestné činnosti, jež se v neforenzních 

podmínkách uplatňují v menší nebo žádné míře. 

V empirické části  si autorka klade tři cíle – jednak zdokumentovat vliv retenčního 

intervalu a oblečení podezřelého na přesnost individuální rekognice, dále chce otestovat pravdivost 

obecného přesvědčení, že individuální rekognice je sugestivnější, než rekognice hromadná. Třetím 

cílem je zjistit, jak ovlivňuje přesnost rozhodování svědka kombinace hromadné a individuální 

rekognice. Autorka dále shrnuje předchozí výzkumy individuálních rekognicí. Navazuje kapitolou o 

vlivu retenčního intervalu a oblečení podezřelého na výsledky individuální rekognice a kapitolami o 

sugestivitě individuálních a hromadných rekognicí a transferu mezi těmito typy rekognicí. Tyto 

kapitoly jsou v takovém rozsahu, že by se mi zdálo vhodnější začlenit je ještě do teoretické části. 
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Autorka pokračuje uvedením metodiky, stanovuje hypotézy plánovaného výzkumu, kterých je 

celkem 7. Charakterizuje respondenty (v roli svědků), jichž bylo celkem (úctyhodných) 494 studentů 

vysokých škol. Dále popisuje pečlivou přípravu experimentu – např. výběr náhradníka za cílovou 

osobu – „pachatele“. Autorka navazuje prezentací výsledků a následně je shrnuje ve vztahu ke 

stanoveným hypotézám, výstupy strukturovaně a podrobně diskutuje v kontextu předchozích 

zjištění. V závěru diskuse samostatně hodnotí limity experimentu, např. charakter inscenované 

události, jíž byli respondenti svědky. Dále uvádí možnosti dalšího výzkumu. V závěru autorka 

shrnuje ještě zjištění. Práce vychází z široké škály relevantní odborné české a zejména zahraniční 

literatury. 

Teoretická část  práce se věnuje podrobně a do hloubky zejména kognitivním a 

neurofyziologickým charakteristikám zúčastněných procesů. V rámci výzkumného zjišt ění lze 

ocenit pečlivou přípravu i realizaci výzkumu na velkém vzorku respondentů. K empirické části jen 

podnět: nebylo by vhodnější z hlediska srovnatelnosti situací realizovat hromadné rekognice také s 

použitím videozáznamu, nikoli fotografií?  

Po formální stránce  má práce bohužel hned několik nedostatků. Obsahuje velké 

množství překlepů a drobných chybek. Ty se vloudily i do seznamu literatury a do odkazů na 

literaturu (např. tečky před závorkou s odkazem, za ní i na obou místech). Práce nemá číslované (či 

jinak označené) kapitoly (kromě uvedení jejich struktury v obsahu), a proto je samotný text místy 

méně přehledný. Různá přejatá zobrazení mozku či modely by byly srozumitelnější v češtině či 

latině.  

Práce se zaměřuje na velmi důležité téma, zvlášť vzhledem k tomu, že individuální 

rekognice není jasně právně ani takticky vymezena, přesto je nevyhnutelně používána. Výzkumné 

zaměření na potenciální nebezpečí tohoto postupu je velmi žádoucí a autorčina zjištění přinášejí 

zajímavé informace a podněty pro event. další zkoumání. Práce je z tohoto hlediska jistě přínosná. 

 

Na závěr otázka (vychází z autorčina závěru): Jaké kroky by autorka navrhovala pro zvýšení 

spolehlivosti individuální rekognice? 

 

 

Mgr. Karolina Diallo předložila práci, která splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie UK FF v Praze a navrhuji 

hodnocení: velmi dobře. 

 

 

Praha 1. 9. 2011                                                                          PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 

 


