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Posudek vedoucího na diplomovou práci:

Eliška Rudá: Teorie odpovědi na položku a její aplikace v sociologii

Diplomová práce Elišky Rudé se věnuje tématu teorie odpovědi na položku (Item 

response theory), které je v oblasti sociologické výzkumné metodologie vysoce aktuální a 

v českém prostředí navíc prozatím nepříliš diskutované. Již ve výběru tématu proto 

spatřuji nezanedbatelné klady a přínosy diplomové práce. Autorka se studiem tohoto 

tématu napojuje na aktuální mezinárodně frekventované téma a současně její aktivity 

slouží k jeho prezentaci v českém sociálně-vědním prostředí.

Práce má v jádru přehledový charakter, a to v tom smyslu, že přináší určitý přehled 

o tom, co IRT je a jak je možné ji využít v sociologických průzkumech. Povahou textu

pak jde o práci metodologicko-empirickou, neboť její záběr leží jednoznačně v oblasti 

metodologie sociologického výzkumu, a protože prezentované myšlenky jsou 

dokumentovány na příkladech vlastních autorčiných analýz dat z reálných dotazníkových 

šetření. 

Je třeba předeslat, že IRT nepatří ze statistického, resp. matematického hlediska 

k přístupům triviálním, a že pochopení a schopnost využívání variant různorodých modelů 

v jejím rámci nepatří k běžné metodologické výbavě sociálních vědců. O to většího 

uznání si zaslouží autorka diplomové práce, která danou problematiku nastudovala zcela 

samostatně a to prakticky výhradně ze zahraniční literatury, a sama se také vlastním 

úsilím zorientovala v možnostech analytického využití. 

Diplomantka v úvodu práce představuje IRT z hlediska jejího vzniku, hlavních 

vlastností a variant. Následně – v souladu s pojetím, jak je IRT prezentována ve 

standardních publikacích – ji porovnává s tradičními postupy klasické teorie testů (CTT). 

Po těchto dvou kapitolách práce, tak čtenář získává ucelený přehled o tom, co IRT je, 

jaké jsou její varianty, co přináší z hlediska metodologie průzkumů nového a k čemu je 

tedy možné ji použít. To vše autorka následně předvádí na příkladu reálného 

výzkumného nástroje. Vedle samotné prezentace provedení a výsledků IRT je na tomto 

příkladu cenné také to, že nástroj sám již byl poměrně důkladně ověřen prostředky CTT, 

autorčina vlastní analýza tak navíc vedle prezentace samotné IRT předvádí také její 

přednosti oproti CTT, resp. názorně ukazuje rozdílné možnosti a limity obou přístupů. 

V žádné z kapitol, ať už se jedná o metodologické pojednání o podstatě IRT nebo její 

porovnání s CTT, ani v případě empirické aplikace nenacházím žádné věcné nebo 

technické pochybení, diskutabilní hodnocení nebo třeba jenom nepřehlednou prezentaci 
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materiálu. Jinými slovy, zpracování diplomového textu shledávám velmi kvalitním, 

v intencích rozsahu diplomové práce úplným či dokonce spíše nadstandardně hutným, 

přesto ovšem přehledných a v kontrastu k obvyklé povaze metodologických pojednání 

prezentovaný záživným, srozumitelným způsobem.

Dovolím si tvrdit, že předložený text diplomové práce autorku pasuje do role velmi 

perspektivní výzkumnice, jejíž znalosti, a analytické i prezentační schopnosti jí již nyní 

otevírají dveře do mezinárodního vědeckého prostředí. Nastoupení doktorského studia, 

v němž bude metodu IRT a její aplikace dále rozvíjet a aplikovat jí k tomu ostatně dává 

velmi dobrou příležitost.

Diplomovou práci Elišky Rudé navrhuji hodnotit jako výbornou. V rámci obhajoby

bych autorku rád vyzval k zamyšlení nad následujícími okruhy: 

Systematické shrnutí možných limitů IRT, resp. jejích závěrů. Jsou případy, situace, 

ve kterých IRT nemusí nefungovat, nemusí přinášet využitelné poznatky? Které to jsou?

Jak postupovat v případech, kdy výsledky IRT – a předpokládejme, že jsou zcela 

správné – naznačují vhodné úpravy k vylepšení výzkumného nástroje, výzkumník je však 

z nějakého důvodu nemůže provést. V práci se k tomu autorka dostává a také tyto 

situace otevřeně komentuje, zajímalo by mne, zda dokáže tyto problémy nějakým 

způsobem kategorizovat, zobecnit a formulovat doporučení pro takové situace
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