
Posudek diplomové práce Mgr. Karoliny Diallo „Rozdí ly v kognitivních procesech p ři 

znovupoznávání tvá ří u individuální a hromadné rekognice“  

  

   Diplomová práce Mgr. Karoliny Diallo je věnována zajímavé oblasti aplikace výsledků 

výzkumu kognitivních procesů v oblasti rekognice v policejní práci. Práce je vnitřně členěna 

na část teoretickou, obsahující celkem 7 hlavních kapitol a výzkumnou, tvořenou 5 hlavními 

kapitolami.  Práce byla předložena k posouzení a obhajobě v celkovém rozsahu 110 str. 

vlastního textu práce, 10 str. soupisu použité literatury a 12 str. příloh obsahujících jednak 

kopie formulářů a dokumentů použitých v souvislosti s realizací výzkumu (souhlas s účastí 

na experimentu, instrukce pro svědky u individuálních a hromadných rekognicí, instrukce pro 

svědky při výzkumu transferu, dále formulář pro individuální a hromadné rekognice, formulář 

pro transfer), jednak tabulky (přehled proměnných u individuální rekognice a plánovaných 

srovnání a u efektu transferu, výsledky individuálních rekognicí a plánovaná srovnání a 

shrnutí výsledků při podmínce přítomnosti a nepřítomnosti cíle u efektu transferu).   

   Po úvodní kapitole je druhá kapitola teoretické části práce věnována podrobnější 

charakteristice vybraných kognitivních funkcí souvisejících s rozpoznáváním osob, 

pozornosti, paměti a vnímání. Třetí kapitola práce je zaměřena na podrobnější souvislosti 

výzkumu percepce obličeje. Čtvrtá kapitola se soustřeďuje na problematiku individuálního 

rozpoznávání tváří, pátá kapitola představuje automatizované biometrické systémy 

identifikace člověka a šestá kapitola vymezuje rozdíly mezi rekognicí, tj. způsobem 

vybavování dříve vnímaných podnětů na základě výběru z několika možností, a reprodukcí, 

spočívající ve vybavováním bez nápovědy. Poslední, sedmá kapitola teoretické části práce 

je věnována problematice očitých svědectví. Po úvodu k výzkumné části, který seznamuje 

s hlavními poznatky z dřívějších výzkumu rekognicí, následuje ve druhé kapitole výzkumné 

části diplomové práce popis metodiky výzkumu, zahrnující vysvětlení koncepce výzkumu, 

formulaci hypotéz a popis postupu výzkumu. Třetí kapitola výzkumné části práce představuje 

výsledky výzkumu včetně jejich shrnutí ve vztahu k formulovaným hypotézám, čtvrtá kapitola 

je věnována diskusi a pátá kapitola výzkumné části práce obsahuje závěry.  

   Jedná se o diplomovou práci mezioborové povahy, jejíž podstata je psychologická a jejíž 

významné souvislosti směřují do oblasti kriminalistiky a trestního práva. Tato orientace 

vyplývá nejenom z osobního zájmu autorky o tuto problematiku, ale též z jejího paralelního 

doktorského studia na Policejní akademii a byla též významně podpořena specializovaným 

studijním pobytem autorky na univerzitě v Lancashire ve Velké Británii.  Práce je sepsána 

přehledně a srozumitelně, až na výjimky, uvedené níže dobrou a kultivovanou češtinou a na 

velmi dobré odborné úrovni. Vychází z relevantního a rozsáhlého, domácího i zahraničního 

literárního zázemí, které efektivně a přiměřeně kriticky zpracovává a hodnotí. Výzkumná část 



práce přináší aplikaci zajímavé metodiky, jejímž prostřednictvím se podařilo u rozsáhlého 

souboru participantů potvrdit platnost 6 ze 7 formulovaných hypotéz.      

    K práci mám následující připomínky: 

1. Práce se nezabývá (všemi) kognitivními procesy, jak je implicite řečeno v názvu, ale 

pouze těmi, jež jsou považovány ve vztahu k hlavnímu tématu práce, rekognici, za 

relevantní a podstatné, jak je dále vysvětleno v anotaci práce. Odpovědnost za tuto 

nedůslednost padá však spíše na vedoucího práce, který na ni autorku neupozornil 

před odevzdáním textu. 

2. Podobně přehled teorií, uvedený u vybraných kognitivních procesů, není úplný a 

představuje rovněž specifický výběr. 

3. Zatímco „speciální část“ práce, týkající se problematiky rekognice a jejích souvislostí, 

vychází z bohaté speciální zahraniční i domácí primární literatury, „obecná“ část 

práce, věnovaná vybraným kognitivním procesům a opírající se též o učebnice a 

slovníky, obsahuje primární literatury méně.  

4. Některé poněkud problematické formulace, např. „neurofyziologický substrát“ 

(pozornosti) na str. 15, 2. ř., nebo „nervový substrát“ (paměti, resp. podmiňování) na 

str. 20, 2. a 13. ř. měly být v případě event. další práce s tímto textem nahrazeny 

vhodnějšími (např. „neurofyziologickým základem“ (pozornosti, paměti, podmiňování 

je …).  

5. V práci se objevují na řadě míst drobné překlepy, gramatické chyby a chyby 

v interpunkci (např. str. 8, 11. ř. odspodu; str. 21, 13. ř. odspodu; str. 31, 6. ř; str. 36, 

10. ř.; str. 39, 5. ř. odspodu; str. 58, 9. ř. a 4. ř. odspodu atd.). 

6. Některé práce, citované v textu, nejsou uvedeny v soupisu použité literatury (viz např. 

Kassin, Tubb, Hosch & Memon, 2001, cit. na str. 69). 

7. V práci se objevuje, na některých stranách i vícekrát za sebou následující 

systematická chyba: věta je ukončena tečkou a za ní je v závorce uvedena citace 

nějaké práce bez tečky – viz např. str. 13, 16, 18, , 20, 22 - 30, 33 - 40, 42, 44, 49, 

50, 53 - 66, 70, 71, 72, 74. 

 

Závěr: 

Diplomovou práci Mgr. Karoliny Diallo považuji přes uvedené připomínky za velmi přínosnou 

psychologickou studii. Oceňuji vysokou úroveň samostatnosti práce autorky, rozsah 

prostudované a zvládnuté odborné literatury a pojetí i způsob realizace výzkumu. Práce 

splňuje požadavky, kladené na tento typ prací a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení „velmi dobře“. 

 

V Praze dne 2. 9. 2011                                                   doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. 



 

 

 

 

 

 

 

 


