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Příloha A – Souhlas s účastí na experimentu

Souhlas s účastí na experimentu

Byl/a jste svědkem inscenované události, která je výchozí platformou pro experiment,
jehož cílem je zjistit úspěšnost identifikace osoby za různých podmínek.

Účastníci experimentu budou participovat na individuální rekognici, hromadné rekognici
nebo obou coby ztotožňující osoby. Tyto procedury jsou užívané policií za účelem
identifikace pachatele.

Pokud budete vybrán jako účastník individuální rekognice, zhlédnete krátké video
osoby a vaším úkolem bude určit, zda osoba z videosnímku je stejná osoba, která vešla do
třídy a hledala peněženku.

Pokud budete vybrán jako účastník hromadné rekognice, zhlédnete sadu fotografií
a vaším úkolem bude určit, zda osoba, která vešla do třídy a hledala peněženku, je na
některé z fotografií.

Můžete být ve skupině, která se zúčastní obou typů rekognicí.

Experiment nebude trvat déle než 30 min.

Účast v tomto experimentu vám poskytne možnost seznámit se s jedním ze způsobů,
kterým policie vyšetřuje oběti či očité svědky trestných činů a v případě zájmu můžete být
po skončení experimentu poučen/a o faktorech, které vedou k chybným identifikacím.

Vámi sdělené informace budou anonymní a budou použity výhradně pro účely
experimentu. Publikovanými výstupy z experimentu budou pouze agregovaná data bez
jakýkoliv identifikačních klíčů. Vyplněné formuláře zůstanou přístupny pouze
experimentátorovi.

Svou účast na experimentu můžete v jakémkoliv momentě ukončit.

Podpisem stvrdíte, že jste byla na základě výše uvedených informací s průběhem
experimentu srozuměn/a a že souhlasíte s participací. Svůj souhlas s účastí můžete
kdykoliv odvolat.

Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se experimentu, obracejte se na Mgr. Karolinu Diallo
osobně, mailem (karolina.diallo@gmail.com) nebo telefonicky (608 042 082).

Datum___________________ Jméno:_______________________

Podpis_______________________

mailto:karolina.diallo@gmail.com
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Příloha B - Instrukce pro svědky u individuálních rekognicí

Instrukce pro svědky u individuálních rekognicí

Experiment, kterého se zúčastníte, se týká paměti očitých svědků. Nyní vám rozdám
formulář pro zaznamenání vašich odpovědí a dostanete intrukce k jeho vyplnění. Budete-
li mít jakékoli dotazy ohledně těchto pokynů nebo toho, co je vaším úkolem, můžete se
mě kdykoli zeptat.
 Na úvod Vám bude položeno několik zásadních otázek mapujících okolnosti

v momentě, kdy osoba hledající peněženku vstoupila do třídy.

1. U každé otázky zakroužkujte v příslušné kolonce odpověď (ano či ne).
a. Byl/a jste ve třídě přítomen/a, když vstoupila osoba hledající svou peněženku?
b. Znáte tuto osobu nebo jste jí už někdy předtím viděl/a?

2. Dále se pokuste odhadnout, v jaké vzdálenosti jste se od osoby nacházel/a, když
stála před tabulí a promlouvala ke třídě (pozn. pro ulehčení odhadu:  délka boční
hrany lavice je 50 cm, vzdálenosti mezi jednotlivými lavicemi jsou 70 cm).

3. Dále odhadněte, jak dobrý nebo špatný výhled jste na osobu měl/a, a na škále
vyznačte příslušnou hodnotu. Hodnota 1 značí velmi dobrý a hodnota 7 velmi
špatný výhled.

 Až vyplníte úvodní část formuláře, pustím vám krátké video, na kterém osoba
vykonává různé činnosti. Např. uvidíte tuto osobu stát nebo chodit. Vaším úkolem
bude určit, zda osoba na videu je ta, která vstoupila do vaší třídy. Upozorňuji vás na
dvě věci.. Za prvé, osoba, která vstoupila do vaší třídy může ale nemusí být osobou na
videu. Za druhé, měli byste mít na paměti, že oblečení a úprava vlasů a vousů osoby
na videu se mohou lišit od oblečení a úpravy vlasů a vousů osoby, která vstoupila do
vaší třídy. Máte nějaké dotazy ohledně těchto dvou věcí?

 Ve formuláři zaznamenejte vaše rozhodnutí. Pokud je osoba na videu osobou, která
vstoupila do vaší třídy, křížkem označte příslušné políčko. Obdobně zřetelně označte
příslušné políčko,  pokud se domníváte, že osoba na videu není osobou, která
vstoupila do vaší třídy, zaškrtněte toto políčko (ukažte na příslušné místo). Pokud
nevíte, pokud si nejste jisti nebo pokud se nemůžete rozhodnout, zaškrtněte políčko
ve třetím řádku.

 Berte prosím tento úkol vážně. Nespěchejte a učiňte rozhodnutí na základě svého
nejlepšího úsudku. Máte nějaké dotazy týkající se těchto instrukcí?
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Příloha C - Instrukce pro svědky u hromadných  rekognicí

Instrukce pro svědky u hromadných rekognicí

Experiment, kterého se zúčastníte, se týká paměti očitých svědků. Nyní vám rozdám
formulář pro zaznamenání vašich odpovědí a dostanete intrukce k jeho vyplnění. Budete-
li mít jakékoli dotazy ohledně těchto pokynů nebo toho, co je vaším úkolem, můžete se
mě kdykoli zeptat.
 Na úvod Vám bude položeno několik zásadních otázek mapujících okolnosti

v momentě, kdy osoba hledající peněženku vstoupila do třídy.

1. U každé otázky zakroužkujte v příslušné kolonce odpověď (ano či ne).
a. Byl/a jste ve třídě přítomen/a, když vstoupila osoba hledající svou peněženku?
b. Znáte tuto osobu nebo jste jí už někdy předtím viděl/a?

2. Dále se pokuste odhadnout, v jaké vzdálenosti jste se od osoby nacházel/a,
když stála před tabulí a promlouvala ke třídě (pozn. pro ulehčení odhadu:
délka boční hrany lavice je 50 cm, vzdálenosti mezi jednotlivými lavicemi jsou
70 cm).

3. Dále odhadněte, jak dobrý nebo špatný výhled jste na osobu měl/a, a na škále
vyznačte příslušnou hodnotu. Hodnota 1 značí velmi dobrý a hodnota 7 velmi
špatný výhled.

 Až vyplníte úvodní část formuláře, ukážu vám sadu fotografií, která bude obsahovat
šest snímků. Vaším úkolem bude podívat se na tyto fotografie a určit, zda se osoba,
která vstoupila do vaší třídy, nachází mezi předloženými fotografiemi. Upozorňuji vás
na dvě věci.. Za prvé, osoba, která vstoupila do vaší třídy může ale nemusí být na
předložených snímcích. Za druhé, měli byste mít na paměti, že oblečení a úprava vlasů
a vousů osob na fotografiích se mohou lišit od oblečení a úpravy vlasů a vousů osoby,
která vstoupila do vaší třídy. Máte nějaké dotazy ohledně těchto dvou věcí?

 Ve formuláři zaznamenejte vaše rozhodnutí. Pokud identifikujete osobu na některé
z fotografií jako osobu, která vstoupila do vaší třídy, obraťte fotografii a zapište do
příslušné kolonky její číslo. Pokud se rozhodnete, že se osoba, která vstoupila do vaší
třídy nenachází mezi předloženými fotografiemi, zřetelně označte příslušné políčko.
Pokud nevíte, pokud si nejste jisti nebo pokud se nemůžete rozhodnout, zaškrtněte
políčko ve třetím řádku.

 Berte prosím tento úkol vážně. Nespěchejte a učiňte rozhodnutí na základě svého
nejlepšího úsudku. Máte nějaké dotazy týkající se těchto instrukcí?
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Příloha D - Instrukce pro svědky při výzkumu transferu

Instrukce pro svědky při výzkumu transferu

Nyní probíhá druhá část experimentální studie paměti očitých svědků. Obdržíte formulář
pro zaznamenání vašich odpovědí a dostanete intrukce k jeho vyplnění. Budete-li mít
jakékoli dotazy ohledně těchto pokynů nebo toho, co je vaším úkolem, můžete se mě
kdykoli zeptat.
 Ve formuláři, který máte před sebou, vyplňte úvodní část stejným způsobem jako

minulý týden.

 Minulý týden jste zhlédli videonahrávku a snažili se určit, zda osoba na videu byla ta,
která vstoupila do vaší třídy. Nyní budete mít stejný úkol, pouze s tím rozdílem, že
vám ukážu sadu šesti fotografií. Vaším úkolem je podívat se na prezentované
fotografie a určit, zda se osoba, která vstoupila do vaší třídy nachází mezi
předloženými fotografiemi. Upozorňuji vás na dvě věci.. Za prvé, osoba, která
vstoupila do vaší třídy může ale nemusí být na předložených snímcích. Za druhé, měli
byste mít na paměti, že oblečení a úprava vlasů a vousů osob na fotografiích se
mohou lišit od oblečení a úpravy vlasů a vousů osoby, která vstoupila do vaší třídy.
Máte nějaké dotazy ohledně těchto dvou věcí?

 Ve formuláři zaznamenejte vaše rozhodnutí. Pokud identifikujete osobu na některé
z fotografií jako osobu, která vstoupila do vaší třídy, obraťte fotografii a zapište do
příslušné kolonky její číslo. Pokud se rozhodnete, že se osoba, která vstoupila do vaší
třídy nenachází mezi předloženými fotografiemi, zřetelně označte příslušné políčko.
Pokud nevíte, pokud si nejste jisti nebo pokud se nemůžete rozhodnout, zaškrtněte
políčko ve třetím řádku.

 Berte prosím tento úkol vážně. Nespěchejte a učiňte rozhodnutí na základě svého
nejlepšího úsudku. Máte nějaké dotazy týkající se těchto instrukcí?
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Příloha E – Formulář pro individuální rekognice

Formulář pro individuální rekognice
Třída/ skupina:______________________ Datum:____________________________

Pohlaví: muž           žena Čas:______________________________

Věk:______________________________

Úvodní otázky

Byl/a jste ve třídě přítomen/a, když vstoupila osoba hledající
svou peněženku? ANO NE

Znáte tuto osobu nebo jste jí už někdy předtím viděl/a? ANO NE

Přibližná vzdálenost od osoby, když stála před tabulí.*

(* délka boční hrany lavice je 50 cm, vzdálenosti mezi jednotlivými lavicemi jsou 70 cm)

Jak dobrý nebo špatný výhled jste na osobu měl/a?

Velmi
dobrý 1 2 3 4 5 6 7 Velmi

špatný

Otázky k videu

Vyhovující tvrzení označte křížkem:

Osoba na videu je osobou, která vstoupila do třídy.

Osoba na videu není osobou, která vstoupila do vaší třídy.

Nevím, nemůžu se rozhodnout.

Níže zakroužkujte, jakým číslem byste ohodnotil/a svou důvěru ve správnost Vašeho rozhodnutí:

Zcela
jistý

1 2 3 4 5 6 7 Zcela
nejistý
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Příloha F - Formulář pro hromadné rekognice

Formulář pro hromadné rekognice
Třída/ skupina:______________________ Datum:____________________________

Pohlaví: muž           žena Čas:______________________________

Věk:______________________________

Úvodní otázky

Byl/a jste ve třídě přítomen/a, když vstoupila osoba hledající
svou peněženku? ANO NE

Znáte tuto osobu nebo jste jí už někdy předtím viděl/a? ANO NE

Přibližná vzdálenost od osoby, když stála před tabulí.*

(* délka boční hrany lavice je 50 cm, vzdálenosti mezi jednotlivými lavicemi jsou 70 cm)

Jak dobrý nebo špatný výhled jste na osobu měl/a?

Velmi
dobrý 1 2 3 4 5 6 7 Velmi

špatný

Otázky k sadě fotografií

Vyhovující tvrzení označte křížkem:

Osoba na jedné z fotografií je osobou, která vstoupila do třídy. (Do kolonky

vpravo vepište číslo fotografie.)

Sada fotografií neobsahuje snímek osoby, která vstoupila do třídy.

Nevím, nemůžu se rozhodnout.

Níže zakroužkujte, jakým číslem byste ohodnotil/a svou důvěru ve správnost Vašeho rozhodnutí:

Zcela
jistý

1 2 3 4 5 6 7 Zcela
nejistý
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Příloha G - Formulář pro transfer

Formulář pro transfer
Třída/ skupina:______________________ Datum:____________________________

Pohlaví: muž žena Čas:______________________________

Věk:______________________________

Úvodní otázky

Byl/a jste ve třídě přítomen/a, když vstoupila osoba hledající
svou peněženku? ANO NE

Znáte tuto osobu nebo jste jí už někdy předtím viděl/a? ANO NE

Přibližná vzdálenost od osoby, když stála před tabulí.*

(* délka boční hrany lavice je 50 cm, vzdálenosti mezi jednotlivými lavicemi jsou 70 cm)

Jak dobrý nebo špatný výhled jste na osobu měl/a?

Velmi
dobrý 1 2 3 4 5 6 7 Velmi

špatný

Otázky k sadě fotografií

Vyhovující tvrzení označte křížkem:

Osoba na jedné z fotografií je osobou, která vstoupila do třídy. (Do kolonky

vpravo vepište číslo fotografie.)

Sada fotografií neobsahuje snímek osoby, která vstoupila do třídy.

Nevím, nemůžu se rozhodnout.

Níže zakroužkujte, jakým číslem byste ohodnotil/a svou důvěru ve správnost Vašeho rozhodnutí:

Zcela
jistý

1 2 3 4 5 6 7 Zcela
nejistý
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Tabulky

Tabulka 1
Činění individuálních rekognicí a plánovaná srovnání: Přehled proměnných.

Identifikační test Přítomnost cíle Oděv

0-3 hodiny

Retenční interval

48 hodin 1 týden
Individuální

rekognice
Nepřítomen Odlišný X X -

Individuální
rekognice

Přítomen Odlišný X X

Individuální
rekognice

Nepřítomen Podobný X X -

Individuální
rekognice

Přítomen Podobný X X -

Hromadná
rekognice

Nepřítomen - - X X

Hromadná
rekognice

Nepřítomen - - X X
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Tabulka 2

Efekt transferu: Přehled proměnných.

Předchozí individuální rekognice Předchozí individuální rekognice Následná hromadná rekognice

(přítomnost cíle) (oděv) (přítomnost cíle)

Podmínky transferu

Nepřítomen Podobný Nepřítomen

Nepřítomen Odlišný Nepřítomen

Přítomen Podobný Přítomen

Přítomen Odlišný Přítomen

Kontrolní podmínky

Nepřítomen

Přítomen
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Tabulka 3
Výsledky individuálních rekognicí a plánovaná srovnání:

Podmínky Výsledky

Identifikační Oděv Retenční N Míra učinění Ident. Správná Chybné Správné

test interval identifikace návnady rozhodnutí identifikace identifikace

(p) (p) (p) (p) (p)

Hromadná

rekognice

- 48 hodin 70 0.63 0.29 0.44 0.34 0.51

Hromadná

rekognice

- 1 týden 70 0,73 0,21 0,43 0,38 0,50

Individuální

rekognice

Odlišné 0-3 hodiny 136 0.43 - 0.70 0.24 0.64

Individuální

rekognice

Podobné 0-3 hodiny 72 0.57 - 0.66 0.42 0.72

Individuální

rekognice

Odlišné 48 hodin 74 0.35 - 0.68 0.18 0.53

Individuální

rekognice

Podobné 48 hodin 72 0.39 0.73 0.21 0.61

Pozn. Do výpočtů správných rozhodnutí nebyli zahrnuti svědci, kteří odpověděli "nevím".
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Tabulka 4

Efekt transferu: Shrnutí výsledků při podmínce přítomnosti cíle.

Podmínky Výsledky

Předchozí

individuální

rekognice

Oděv při

předchozí

individuální

rekognici

Následná

hromadná

rekognice

N

Míra učinění

identifikace

(p)

Identifikace

návnady

(p)

Správná

rozhodnutí

(p)

Chybné

identifikace

(p)

- - Přítomen 38 0.79 0.31 0.57 0.50

Přítomen Odlišné Přítomen 35 0.77 0.15 0.67 0.60

Přítomen Podobné Přítomen 33 0.73 0.14 0.69 0.61

Pozn. Do výpočtů správných rozhodnutí nebyli zahrnuti svědci, kteří odpověděli "nevím".
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Tabulka 5

Efekt transferu: Shrnutí výsledků při podmínce nepřítomnosti cíle.

Podmínky Výsledky

Předchozí

individuální

rekognice

Oděv při

předchozí

individuální

rekognici

Následná

hromadná

rekognice

N

Míra učinění

identifikace

(p)

Identifikace

návnady

(p)

Správná

rozhodnutí

(p)

Chybné

identifikace

(p)

- - Nepřítomen 32 0.66 0.32 0.25 0.38

Nepřítomen Odlišný Nepřítomen 34 0.71 0.24 0.24 0.50

Nepřítomen Podobný Nepřítomen 34 0.77 0.19 0.19 0.62

Pozn. Do výpočtů správných rozhodnutí nebyli zahrnuti svědci, kteří odpověděli "nevím".
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