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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
Typ posudku: Konzultantský 
Autorka práce: Bc. Veronika Juráčková 
Název práce: Zdraví a jeho socioekonomické ukazatele – testování reliability  

a validity na PSAS 
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA 
Navržené hodnocení: B – C 
 
 
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? 
Ano; hlavní cíl práce je specifikován v úvodu, a dále je konkretizován v metodologické kapitole. 
V této části jsou rovněž uvedeny jednotlivé hypotézy, které se vztahují k posuzované škále PSAS  
a k vhodnosti její aplikace v českém prostředí. Zvolené metody jsou adekvátní vytyčenému cíli; 
dosažené závěry korespondují se stanovenými cíli. 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
Ano; rešerše literatury odpovídá zaměření a účelu práce – autorka pro zpracování práce použila 
celkem 44 knižních a časopiseckých pramenů. Práce se opírá zejména o zahraniční literaturu. 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich analýzy? 
Adekvátní; v rámci zpracování tématu předložené práce autorka využívala vhodné postupy a metody. 
Autorka použila IRT, jejíž aplikace není v českém prostředí běžná. K analýze zvolené škály dále 
použila konfirmační faktorovou analýzu, jejíž použití rozhodně není triviální. Navíc jsou kvantitativní 
zjištění dále doplněna o kvalitativní poznatky vycházející z provedených kognitivních rozhovorů. 
V tomto ohledu je třeba vyzdvihnout autorčino zaujetí pro systematické a důkladné prozkoumávání 
efektivnosti jednotlivých stimulů, z nichž je škála PSAS sestavena. 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Uspokojivá; práce neobsahuje žádná nepodložená tvrzení, formulované závěry se opírají o analyzovaná 
data a autorčina argumentace vychází z empirických informací. Interpretace jednotlivých zjištění však 
v naprosté většině nevyužívají potenciál, který provedené analýzy nabízejí. 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Ano; autorka oddělovala svá vlastní hodnocení od zjištění vyplývajících z dat, popř. od tvrzení 
převzatých z citovaných pramenů. 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí? 
Adekvátní; autorka aplikovala citační pravidla korektně, což dokládá její kompetenci připravit 
odborný text. Samotné formulace jsou srozumitelné, bez zásadních chyb. 



 

2/2 

 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
Autorka se při zpracovávání vlastní analýzy řídila relevantními oborovými, profesními a etickými 
normami. 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
a) Jaké výhody přineslo použití IRT? 
b) Jsou poznatky z kognitivních rozhovorů v souladu s kvantitativními daty? 
c) V jakých dalších případech by bylo přínosné použít IRT? 
 
 
 
Celkové hodnocení práce: B – C 
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