
 

1/4 

POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: oponent 

Autor/ka práce:  Bc.  Veronika Juráčková 

Název práce: Zdraví a jeho ekonomické ukazatele – testování reliability a validity na PSAS 

 

Vedoucí práce:  Ing. Mgr. Jiří Remr, PhD., MBA 

Oponent/tka:  prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. 

Navržené hodnocení:  E 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce 

vhodně strukturována? 

 

 

Výzkumné otázky jsou formulovány jasně a závěry jim odpovídají.  

 

Poznamenávám, že v diskusi se sice konstatují závěry, které odpovídají zkoumaným hypotézám, 

ale postup jejich ověření má u studentky svá omezení (viz dále). 

 

 

       Práce je strukturována vhodně.   

 

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné 

texty? 

 

Autorka se opírá o relevantní literaturu,  využívá i cizojazyčné texty, opomíjí však v Česku zásadní  

text Urbánka et al: Psychometrika (měření v psychologii). 

 

Pro autorku bylo jistě obtížné nastudovat všechnu potřebnou teorii a literaturu. Vzhledem 

k předchozí metodické výbavě autorky bylo jistě mimořádně obtížné zvládnout na dobré úrovni 

použité metody. 

 

Autorka neobjasnila, jak se pomocí IRT analýzy hodnotí reliabilita, ačkoliv tvrdí, že to provedla. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod 

jejich analýzy?  
 

Kvalita dat je dostatečná. Nastalo omezení kvality při používání metod, protože autorka k jejich 

realizaci měla k dispozici pouze demonstrační verze s mnoha omezeními. Autorka tato omezení 

nedostatečně reflektuje při zvažování dopadů na interpretaci výsledků. 
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4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 

Kvalita argumentů byla ovlivněna realizací metod a dosti povrchním proniknutím do podstaty 

metod. Hodnotím zdůvodnění k hodnocení reliability jako nedostatečné vzhledem k tomu, že 

metoda posouzení reliability nabyla v teorii dostatečně objasněna. Týká se to i hodnocení validity. 

 

U Cronbachova koeficientu alfa nejsou osvětleny omezení tohoto koeficientu v souvislosti s jeho 

závislostí na počtu položek a na dimenzionalitě. 

 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění 

převzatých? 

 

Autorka dospěla k vlastní tvrzením, ale použila argumentaci, která není zcela oprávněná. 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?  

Úroveň odkazů je dobrá. 

Mnoho výhrad lze uvést k použitému jazyku a k úrovni gramatiky textu. Již název zní trochu 

nezvykle.   „….  – testování reliability a validity na PSAS“. 

Například autorka používá soustavně „construct validity“ místo českého výrazu „konstruktová 

validita“ . To se týká i „face validita:, kde se autorka nepokusila o český překlad.   

 

Uvádím příklady sporných míst v textu: 

 

s. 19 

Zde je název nějaké (jaké?) studie anglicky tučně s podtržením, ale není jasné proč? 

 

s.20  

Co znamená otázka: „Můžeme při testování validity a reliability mezinárodní škály týkající se 

zdraví, uplatnit škálu na testování stejného vztahu v české populaci …. 

 

Přepisy: 

s. 20 

Studie měly za cíl testovst  … a další potencionální využití PSAS. Co znamená testovat „další 

potencionální využití PSAS“ ? 

s. 21 

Do dotazníku je zařazena sebehodnotící PSAS škála s patřičnými otázky … 

…, které popíši podrobně  v následující kapitole The Patient Self-Avocacy Scale.  Žádnou 

kapitolu s tímto názvem jsem nenašel. Ani jinak mi tato věta významově není jasná. 

 

s. 24 …, že jsme učeni k užití klasických teorií testů. Co se myslí „klasická teorie testů“? 

s. 25 Ve větě se použije výraz „unidimenzionalita“. V názvu následující kapitoly o řádku dále: 

„Jednodimenzionalita“ 

 

Ačkoliv se jedná z velké části o text používající různé statistické koeficienty a matematické vztahy, 

autorka neuvedla ani jeden vzorec. 

 

s. 28 

„V případě 18 bodové PSAS je, vybraným modelem IRT, testováno vztahu mezi latentní 
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proměnnou: …“ Této větě nelze porozumět. 

 

s. 31 

„Principem je dostatek informací, snaha vyjádřit svůj vlastí názor…“ 

 

s.32 

„ Na základě názorů respondentů, jejich vynaložení úsilí …“ 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li 

jaké). 
 

Předností práce je, že autorka se musela seznámit s množstvím statistických technik a metod, které 

jsou určeny ro hodnocení škál a zvládnout příslušný software, což je dobrý vklad pro další činnost 

autorky. 

 

Není jasné, které studie proběhly s cílem validizovat původní PSAS škálu. 

 

Nejsou osvětleny různé varianty PSAS, historie jejich modifikací atd., není patrné, co je 5 

položková, 8 položková a 20 položková a 18 položková škála. 

 

Teprve v samotném závěru práce  (s. 69) autorka píše:“ Dalších 6 otázek bylo autor dotazníku 

přidáno zřejmě tak, aby byly smyslem podobné zbývajícím dvanácti otázkám.“ 

 

Více není k české verzi PSAS uvedeno!! 

 

 

s. 34 Se uvádí, že oficiální souhlas s použitím dat je popsán v příloze. Tam jsem nic takového 

nenašel. 

 

Špatně se cituje studie Ende et al. 1989. 

 

„Dále možnost porovnání s výsledky iránské studie [Hamyehgardeshi etc. 2015]“ - nepatřičná 

formulace. 

 

s.35 

„Jak můžeme vidět na předchozích obrázcích, dle Cronabchova alfa je  ….  atd. 

Nesrozumitelná věta!! 

 

S. 36 

Krátká kapitola 4.2.2.1. IRTPRO je celá nesrozumitelná. 

Co to je: „graf informačních položek všech položek“ 

 

s.39 

Autorka vůbec nezmiňuje roli „balíčků“ v jazyce a systému R. Mluví pouze o R. 

Co to je: „… se účastnilo spoustu respondentů …“ 

 

s. 45  

Autorka neobjasňuje přechod mezi EFA a CFA resp. KFA. 

 

s. 47  

Co to jsou provazby?? 
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s.57 

Na stránce je velkým písmem uveden název „VÝSLEDNÁ MODELACE“, proč se tento název 

nepoužil i jinde u stejně navržených odstavců? Není patrný dostatečný  přehled uvedených zkratek. 

 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

Objasněte teorii zobecnitelnosti podle Cronbacha a uveďte možná omezení Vašeho přístupu 

plynoucí ze srovnání Vašeho přístupu k reliabilitě s touto teorií., pokud tato omezení existují. 

 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

Autorka se seznámila s mnoha technikami a metodami hodnocení reliability a validity škály a 

s příslušným softwarem. Práce je velmi zatížena faktem, že byly použity demonstrační verze 

programů. Výsledky z principu  nemohou zodpovědět problém reliability a validity. Na mnoha 

místech se objevují pokroucené formulace a nepořádnosti. 

Proto navrhuji hodnocení D až E. 

 

 

Datum:26.05.2018           Podpis: Prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. 

 


