
Posudek oponenta na diplomovou práci Kataríny Vlčkové

Férovost didaktických testů a jejich položek

Při vyhodnocování didaktických testů může nastat situace, že některé skupiny re-
spondentů (zejména minority) jsou v některých položkách testu zvýhodněny či naopak
znevýhodněny. Statistickým přístupům, které se zabývají férovostí položek, se říká me-
tody zkoumání odlišného fungování položky (differential item functioning — DIF). DIF
nastává, jestliže respondenti z různých skupin mají stejnou míru schopností, ale rozdílný
výsledek v položce. Metody testování DIF mohou být založeny na IRT modelech (Item
Response Theory — teorie odpovědi na položku) nebo na některých dalších modelech.
V diplomové práci jsou nejprve popsány metody založené na IRT modelech, pak me-

tody zbývající. Závěr práce je věnován praktickému využití popsaných metod. To se týká
jednak analýzy dat přijímacího testu, jednak dat vyprodukovaných v simulační studii.

Věcné připomínky

63 Symbol Xij použitý ve vzorci (1.1) nebyl definován.

226 Je třeba vyjasnit roli takového předpokladu. Autorka by měla uvést, kde je výsledek
v práci použit a jak je tam tento předpoklad ověřen (srv. str. 653−1). Obdobná
připomínka se vztahuje ke str. 238 a 264.

246 Ve jmenovateli má být zřejmě odmocnina. Podobně na dalších místech.

Připomínky k typografii

55 1212 Řádek není zarovnán zprava.

117 a jinde: Některé delimitery nemají správnou velikost.

Připomínky k překlepům

68 kdyby by

61 α ∈ (−∞,∞). My

1016 159 Newton – Raphson

1312 vynechat ∼

563 respondentů

6411 Breslow

Obecné připomínky

178 Doporučuji formulaci: na výpočtu střední hodnoty aposteriorního odhadu
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1812 Formulace „pro malé m a n jdoucí do nekonečnaÿ je nevhodná.

434 Položky však nejsou v diplomové práci uvedeny a výsledek se nedá interpretovat.

V diplomové práci je zpracována rozsáhlá oblast matematické statistiky, což je ostatně
patrno i z dlouhého přehledu citované literatury. Autorka se zabývala jak teoretickými
aspekty, tak i praktickými výsledky založenými na reálných i simulovaných datech. Mimo
jiné je v práci upozorněno na chybu v implementaci funkce difLord. Naproti tomu chybí
věcná interpretace dosažených praktických výsledků, což je způsobeno zejména snahou
o naprosté utajení zdroje.
Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce.

V Praze dne 12.12.2014 Prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.
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