
Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Fakulta:  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Faktorová analýza a štrukturálne 

modelovanie v sociálnopsychologickom výskume (V) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 2 hod. / týždeň (rozsah = 1P+1 cvič.), prezenčná 

forma, predmet voliteľný  

Počet kreditov: 3 kredity 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. 

Stupeň štúdia: 2. 

Podmieňujúce predmety: Štatistika I, II., Analýza dát v SPSS 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Úlohy počas semestra (celkove 100%) 

1.      písomné spracovanie seminárnej práce na zvolenú tému (0-25 b.) 

Hodnotiaca stupnica 

A 100-93%       B 92-86%        C 85-79%        D78-72% E 71-65%        FX 64 a menej % 

Výsledky vzdelávania: 

Študent získa spôsobilosť porozumieť pokročilým štatistickým metódam v psychologickom výskume a 

využívať ich s použitím príslušného softwaru pri analýze výskumných dát. Absolvent je schopný tvoriť 

vlastné meracie nástroje a s pomocou vybraného štatistického softwaru (SPSS, LISREL) analyzovať 

psychometrické vlastnosti testov. Na štandardizačného súboru je schopný vypočítať normy aj 

analyzovať faktorovú štruktúru testov 

Stručná osnova predmetu:  
Úvod do teórie testov, štatistické základy psychometrie, škálovanie, metódy vytvárania testových 

štandardov - noriem, metódy zisťovania reliability a validity, teória zovšeobecniteľnosti, faktorová 

analýza - exploračná a konfirmačná, teória odpovede na položku. Nové trendy v štatistike. Kritika 

testovania hypotéz. Multivariačná analýza. Štrukturálne modelovanie v psychológii. Mediačná a 

moderačná analýza.  

Odporúčaná literatúra:  
Cumming, G. (2013). Understanding the new statistics: Effect sizes, confidence intervals, and meta-

analysis. Routledge. 

Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A 

regression-based approach. Guilford Press. 

Urbánek, T.:  Strukturální modelování v psychologii. Psychologický ústav AV ČR, Brno 2000. 

Kaplan, D. Structural equation modeling. Sage publications, 2009 

Halama, P.: Princípy psychologickej diagnostiky. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 

2005. 

Urbánek, T. a kol. Psychometrika. Praha, Portál, 2011. 

McDonald, R.P.: Test theory, A unified treatment. Mahwah, Lawrence Erblaum Associates, 1999 

Nunnaly, J.C.: Psychometric theory. New York: McGraw Hill, 1994. 

Crocker, L., Algina, J.: Introduction to classical and modern test theory. New York, Holt, Rinehart and 

Winston, 1986. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov: štandardne – podľa stupnice A až FX 

Celkový počet hodnotených študentov: nie je, ide o nový predmet         

Vyučujúci: PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD. LL.M. 

Dátum poslednej zmeny: 30.06.2021 

Schválil:               prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc. 

 


