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Matematická úroveň: 
vynikající  velmi dobrá  ýprůměrná  podprůměrná  nevyhovující

Grafická, jazyková a formální úroveň:
vynikající  velmi dobrá  ýprůměrná  podprůměrná  nevyhovující

Výsledky:
originální původní i převzaté ýcitované z literatury
netriviální kompilace ýteorie je aplikována na příklad

Použité metody:
nestandardní ýstandardní obojí

Aplikovatelnost:
přínos pro teorii přínos pro praxi přínos pro praxi i teorii ýbez přínosu 
nedovedu posoudit

Věcné chyby:
téměř žádné ývzhledem k rozsahu a pojednávanému tématu přiměřený počet méně 
podstatné četné závažné

Tiskové chyby:
téměř žádné ývzhledem k rozsahu a pojednávanému tématu přiměřený počet četné

Celková úroveň práce:
vynikající  velmi dobrá  ýprůměrná  podprůměrná  nevyhovující

Práci 
ýdoporučuji   nedoporučuji     uznat jako bakalářskou. 
Návrh klasifikace přikládám na zvláštním papíru.

Připomínky a vyjádření oponenta:

Práce pojednává o modelování pomocí strukturálních rovnic. Je uvažován model, kde se 
vyskytují latentní a pozorované proměnné. Jedná se o model složený ze dvou částí: submodel 
pro latentní proměnné a hodnotící submodel. Základními rysy modelu je linearita a závislost 
varianční matice na parametrech  Σ=Σ(θ).  
První kapitola práce představuje studovaný model a jeho základní vlastnosti. 
V druhé kapitole prezentuje autorka svůj přínos, použití modelu na praktickou úlohu. 

Práce splňuje předpoklady kladené na práci bakalářskou a doporučuji její přijetí k obhajobě.

V práci jsem narazil na řadu nejasností:
• Nestandardní překlad: nad-identifikovaný a pod-identifikovaný parametr. 



• Na str. 9 je podivný popis metody nejmenších čtverců: „.... minimalizuje druhou 
odmocninu rozdílů ….“ ??

• Testování shody modelu s realitou je navrženo pomocí χ2 , GFIML , AGFI ML , 
RMSEA. K testování však nejsou využity kvantily, je zde pouze doporučení.

• Co znamená mocnina ve vzorcích (1.18) a (1.19)?
• Podivné slovní obraty "s datami", "... ve třech místech v čase …"
• (2.4) není maticí pozorovaných veličin
• K práci nejsou přiložena zpracovávaná data. 
• Seznam tabulek a obrázků má být opravdu pouze seznam. Tabulky a obrázky mají být 

na vhodných místech v textu. Tam, kde jsou zmiňovány. 
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