
Posudek na diplomovou práci Kristýny Šeflové „Ekvivalence měření nástroje SQWLI v čase“

Diplomová práce Kristýny Šeflové se zaměřuje na téma v české sociologii zcela opomíjené, a to 

hodnocení ekvivalence měřícího nástroje v čase při jeho opakovaném použití, navíc ještě v situaci, 

kdy dochází k průběžným úpravám nástroje. Sympatické je, že se nejedná o žádný uměle 

vykonstruovaný problém pro diplomovou práci, nýbrž o cíleně zadaný úkol, jehož výsledky budou 

s velkou pravděpodobností dále využity v další práci se zkoumaným nástrojem SQWLI.

Studentka se daného úkolu zhostila zodpovědně a zcela profesionálně a v sérii logicky navazujících 

kroků představila problematiku měření ekvivalence, zkoumaný nástroj, dostupná data a následně 

provedla analýzu ekvivalence. Text lze celkově hodnotit vysoce pozitivně, autorka v něm prokazuje 

schopnost zorientovat se v této poměrně obtížné problematice, aplikovat ji na specifickou situaci 

nástroje SQWLI a vše srozumitelně vyložit a dokumentovat. Při tom si je ale plně vědoma limitů dat, 

která ne zcela splňují předpoklady užitých analýz a adekvátně i reflektuje možná úskalí při 

interpretaci výsledků. Jedná se tedy o nadstandardně kvalitní diplomovou práci, jejíž výsledky by byly 

vhodné i k publikování, například v časopise Data a výzkum.

K diplomové práci tak mám pouze několik připomínek, které však nejsou zásadní a nijak neovlivňují 

celkové pozitivní hodnocení textu. Z mého pohledu se zdá, že autorka trochu „bojovala“ se 

strukturou práce, která ve výsledku na několika místech pokulhává. Hned první kapitolu bych 

doporučovala nazvat „Úvod“ namísto „Předmluva“ a rozhodně bych do ní nezařazovala testované 

hypotézy, u nichž navíc ještě čtenář nemá příliš představu, co si pod nimi představit. Dále by bylo 

vhodné přestrukturovat kapitoly a podkapitoly 11–14, aby stejné typy analýz byly pohromadě (např. 

název kapitoly 11 vůbec neodpovídá jejímu obsahu). Také zařazení tabulky 10 mi připadá příliš 

předčasné a pro čtenáře matoucí. Konečně na můj vkus text občas působí příliš didakticky a někdy 

zase dojmem, že autorka sama sebe ubezpečuje, že postupuje správně. Vzhledem k náročnosti 

tématu to však je poměrně pochopitelné.

Předložená práce splňuje nároky kladené na diplomové práce na FF UK a doporučuji ji k obhajobě 

s hodnocením výborně.
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