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Úvod

V oblasti humanitních věd jsou dotazníková šetření jednou z nepoužívanějších
metod  kvantitativního  výzkumu.  Přitom  nabídka  českých  učebních  textů
týkajících se tvorby a statistického vyhodnocení dotazníků je poměrně malá –
čestnými výjimkami jsou například knihy (Řezanková, 2007) a (Kozel,  2012).
Zřejmě  i  to  je  důvodem,  proč  se  na  Univerzitě  Hradec  Králové  opakovaně
setkávám s žádostmi výzkumných pracovníků humanitních oborů o pomoc se
statistickým  zpracováním  dotazníků.  Cílem  těchto  skript  je  nabídnout  právě
těmto pracovníkům a dalším zájemcům konkrétní  postupy a  rady týkající  se
přípravy, realizace a následného vyhodnocení dotazníkového šetření. 

Pro  statistické  zpracování  jsem  se  rozhodl  využít  statistický  systém  IBM
SPSS.  Důvodem  je,  že  tento  systém  je  na  naší  univerzitě  nainstalovaný
v několika učebnách a mnozí výzkumní pracovníci jej mají k dispozici i na svých
počítačích.  Jedná  se  o  léty  prověřený  statistický  software,  který  je  hojně
využívaný  po celém světě.  Navíc  existuje  z  hlediska  ovládání  velmi  podobný
statistický program PSPP, který je vytvářen pod svobodnou licencí a lze jej získat
zcela zdarma (více viz http://www.gnu.org/software/pspp/). 

Součástí  skript  není  matematický  výklad  použitých  statistických  metod.
Případní  zájemci  mohou  najít  potřebnou  teorii  v  celé  řadě  česky  psaných
učebnic  –  některé  z  nich  jsou  uvedeny  v  seznamech  literatury  v  závěru
jednotlivých kapitol.  Matematická statistika je poměrně obtížnou a rozsáhlou
disciplínou. Správné použití a interpretace výsledků jednotlivých statistických
metod  vyžaduje  kromě  dobrého  porozumění  jejich  matematické  podstatě
i určité zkušenosti s praktickým zpracování dat. Při realizaci výzkumu lze tedy
více než doporučit spolupráci se zkušeným statistikem.        

Jsem  si  vědom  toho,  že  některá  důležitá  témata  ve  skriptech  chybí.
V budoucnu  bych  se  chtěl  pokusit  doplnit  zejména  kapitolu  týkající  se
mnohonásobné regrese (klasické i logistické) a také kapitolu týkající se shlukové
analýzy. 

Chtěl  bych  poděkovat  Mgr.  Kateřina  Juklové,  Ph.D.,  vedoucí  katedry
pedagogiky  a  psychologie  Pedagogické fakulty  Univerzity  Hradec  Králové,  za
podporu při přípravě těchto skript a dále za poskytnutí výsledků dotazníkového
šetření týkajícího se spokojenosti studentů české a polské pedagogické fakulty se
studiem. Dále bych chtěl poděkovat Anetě Bezrové, studentce Přírodovědecké
fakulty Univerzity Hradec Králové, za významnou pomoc při zpracování první
kapitoly týkající se tvorby dotazníků.  

http://www.gnu.org/software/pspp/


1 Dotazníky

Cíle

Po prostudování této kapitoly:

 Budete mít představu o různých typech otázek, které můžete využít při

konstrukci dotazníků a o jejich vhodnosti pro statistické zpracování.

 Budete schopni provést prvotní zpracování výsledků dotazníku.

Pojmy k zapamatování (klíčová slova)

 dotazník 

 výběrový soubor

 nominální škály

 chybějící údaje

 respondent

 škála

 ordinální škály

 základní soubor

 pilotní průzkum

 kvantitativní
škály

Při  výzkumné  činnosti  lze  využít  celou  řadu  způsobů  získávání  informací.
Rozlišujeme  kvalitativní  nebo  kvantitativní  způsoby  výzkumu.  Kvalitativní
výzkum se  zabývá  menším  vzorkem  respondentů,  umožňuje  získání
vyčerpávajícího množství informací, které se týkají dané problematiky. Cílem je
vytvořit  například  novou teorii  o  dané  problematice.  Takto  získané výsledky
však  nelze  zobecňovat.  Kvantitativní  výzkum naopak  umožňuje  získat
informace, které lze zobecnit. Snahou je ověřit platnost nějaké existující teorie.
Obvykle se zabývá větším výzkumným vzorkem a lze ho podrobit statistickému
zpracování (Škodová 2013, s. 4).

Mezi  nejčastější  kvantitativní  metody  sběru  dat,  se  kterými  se  kromě
odborných  prací  běžně  setkáváme  např.  v  novinách  či  časopisech,  patří
dotazníky (Řezanková 2007, s. 11). Jan Průcha (2014, s. 114) uvádí: „Dotazník je
výzkumný nástroj,  jehož účelem je získat  v písemné podobě data obvykle  od
velkého počtu subjektů.“

Tvorba dotazníku 
Jakkoliv  se  zadavateli  může  zdát  práce  s dotazníky  jednoduchá,  je  nutné
zdůraznit, že je s touto metodou spojena i řada problémů. Je důležité dbát na
jejich  správnou  konstrukci,  dostatečně  velký  okruh  respondentů,  jimž  je
dotazník  zadáván,  a  především pak  na  výslednou interpretaci  zjištěných  dat
(Průcha 2014, s. 115).
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Postup při tvorbě výzkumného dotazníku (Průcha 2014, s. 115):

1. Konkretizace problému 

2. Určení způsobu dotazování (Kozel 2011, s. 187)

3. Výběr  respondentů,  jejich  specifikace  podle  vlastností  (věk,  pohlaví,
vzdělání, …) a stanovení jejich počtu. Může se lišit podle účelu a zaměření
výzkumu. (Řezanková 2007, s. 11)

4. Formulace otázek

5. Pilotní průzkum

6. Dokončení dotazníku, doplnění nezbytných součástí

Konkretizace problému
Před samotným zahájením tvorby dotazníku je třeba si ujasnit problém, který
chceme  zkoumat,  a  vymezit  cíle  dotazníkového  šetření,  tj.  toho,  co  má  být
výzkumem  zjištěno  či  ověřeno.  Předběžné  studium  literatury  a  obdobných
výzkumů může zadavatele často dovést k formulaci hypotézy, která představuje
určitý předpoklad výsledků dotazníku. Samotný výzkum pak tedy často směřuje
k prokázání nebo naopak vyvrácení této hypotézy (Kořínek 1972, s. 19).

Způsob dotazování
Způsob  zadávání  dotazníku  je  důležitý  z hlediska  jeho  návratnosti  a  kvality
odpovědí.  V současnosti  rozlišujeme  několik  hlavních  způsobů  dotazování:
(Škodová 2013, modul č. 4, s. 13)

 osobní
 telefonické
 poštovní
 s využitím internetu

Ať  už  zvolíme  kteroukoliv  metodu  zadávání  dotazníku,  je  důležité,  aby  se
respondenti výzkumu účastnili dobrovolně. Nezbytná je také záruka anonymity
(Škodová 2013, modul č. 5, s. 17).

Výběr respondentů
Před samotnou tvorbou dotazníku je třeba stanovit, jaké skupině respondentů
bude předkládán. Na základě toho je pak možné zvolit např. vhodnou formulaci
otázek,  apod.  Základním  souborem (populací) nazveme  cílovou  skupinu
respondentů, kteří mají potřebné vlastnosti pro vyplnění dotazníku. Často však
bývá okruh respondentů, kteří toto splňují, příliš velký. Z toho důvodu je možné
vyčlenit  pouze  nějakou  jejich  část,  tzv.  výběrový  soubor,  který  představuje
reprezentativní vzorek. V procesu výběru respondentů je třeba správně zvážit,
koho a jak vybereme a v neposlední řadě určit také rozsah výběrového souboru.
(Kozel 2011, s. 193). Pecáková (2008, s. 16) uvádí: „Soubor, na který hodláme
výsledky  zkoumání  zobecnit,  a  soubor,  z něhož  pořizujeme  vzorek,  musí  být
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identický.“  Pro  vlastní  výběr  respondentů  je  možné  zvolit  některou
z pravděpodobnostních metod. 

V pravděpodobnostním výběru má každá statistická jednotka stejnou šanci
(pravděpodobnost),  že  bude  zvolena  do  výběrového  souboru.
Pravděpodobnostní  výběry umožňují  objektivitu,  neboť  záměrně  nepreferují
určité  statistické  jednotky.  Respondenti  jsou  vybráni  na  základě  přesných
metodologických pravidel. 

Nejjednodušší  a  přitom  velmi  účinnou  pravděpodobnostní  metodou  je
metoda prostého náhodného výběru. Realizuje se různými technikami losování.
Jednotlivé statistické jednotky jsou očíslovány a poté se provádí náhodný výběr
čísel (dříve pomocí tabulek náhodných čísel, dnes obvykle pomocí generátoru
náhodných čísel v počítači).

Často se také používá  stratifikovaný výběr, při kterém jsou ze základního
souboru vytvořeny tzv.  straty.  Jedná se  o  dílčí  skupiny,  jejichž  členové mají
shodné  vlastnosti.  Tyto  straty  reprezentují  zastoupení  členů  v  základním
souboru  a  z nich  se  poté  náhodně  vybírá  určité  množství  reprezentantů
(Kozel 2011, s. 196). Procento vybraných prvků z dílčích skupin může být buď
pro všechny oblasti stejné, nebo se mezi oblastmi liší.  Konečný výběrový soubor
vytvoříme spojením vzorků ze všech oblastí. Při  šetření  na obyvatelstvu jsou
oblasti přirozeně tvořeny například územními celky, věkovými skupinami nebo
socioekonomickým statutem (Zvárová 1999). 

Skupinový výběr naopak klade důraz na rozdělení základního souboru do
skupin s co nejvíce rozmanitými jednotkami. Náhodně je vybrána jedna skupina
a všichni její členové představují respondenty.

Vícestupňový výběr je založen na existenci určitého hierarchického popisu
prvků základního souboru. K těmto prvkům se postupně dostáváme přes vyšší
výběrové jednotky, například: města – bloky – domy – domácnosti; okresy –
závody – dílny – zaměstnanci.  Postupně se vybírají  jednotky prvního stupně
(primární  jednotky),  z nich  potom  jednotky  druhého  stupně  (sekundární
jednotky),  z nich  jednotky  třetího  stupně  atd.,  až  dojdeme  k základním
jednotkám  statistického  šetření.  Jednotlivé  postupné  výběry  se  obvykle
provádějí metodou prostého náhodného výběru. Vícestupňový výběr je vhodný
v situacích, kdy úplný seznam všech jednotek základního souboru není dostupný
před začátkem výběrového postupu. Jeho výhody jsou především ekonomického
charakteru (Zvárová 1999). 

Potřebný  rozsah  výběrového  souboru (počet  jednotek  v  souboru)  lze
nejpřesněji určit pomocí statistických metod, jako jsou např. intervalové odhady
nebo testování hypotéz (Pecáková 2008, s. 48-54).

Otázky
Otázky v dotazníku je třeba formulovat tak, aby jim respondent rozuměl, byl na
ně  schopen  a  ochoten  odpovědět.  Pecáková  (2008,  s.  25)  uvádí:  „Způsob
položení otázky nepochybně bezprostředně ovlivňuje kvalitu získané informace
a také možnosti  jejího dalšího zpracování.  Významný je nejenom účel otázky
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v dotazníku,  ale  i  pořadí  otázek,  jejich  obsah  i  forma.“  Otázky  by  měly  být
srozumitelné  a  jednoznačné.  Musí  se  vztahovat  k danému problému a  tvořit
uzavřený celek. Dále je důležité dbát na jejich logickou návaznost. Není dobré
začínat otázku slovem „Proč …?“ (Škodová 2013, modul č. 5, s. 5). Je třeba ptát
se jednoduše a konkrétně, používat známý slovník a vyvarovat se cizím výrazům.
(Kozel 2011, s. 201-202). 

Typy otázek
Základním  kritériem  dělení  otázek  je  to,  zda  u  respondenta  zjišťujeme  jeho
osobní názor a chování,  či zda mu pokládáme otázky se záměrem získat jiné
informace (Řezanková 2007, s. 110) Podle dostupných zdrojů můžeme otázky
dělit na základě řady dalších kritérií, jako je účel, obsah, forma, rozsah, pořadí,
atd. 

Podle účelu rozlišujeme otázky na nástrojové a výsledkové:
Nástrojové otázky, jak uvádí Kozel (2011, s. 209), „(…) představují nástroj

pro sběr, zpracování a analýzu otázek směřujícím k výsledkům a doporučením.“
Patří  mezi  ně otázky kontaktní,  filtrační,  identifikační  a kontrolní.  Kontaktní
otázky  mohou  v závislosti  na  svém  umístění  sloužit  k navázání  kontaktu
s dotazovanou osobou a udržení její  pozornosti,  dále je lze využít k přechodu
mezi  tématy  nebo  k  vyslovení  osobního  názoru  respondenta,  případně
k ukončení kontaktu. Filtrační otázky slouží k rozdělení respondentů podle toho,
zda  a  do  jaké  míry  jsou  schopni  poskytnout  danou  informaci   Identifikační
otázky  umožňují  osoby,  jimž  je  dotazník  předložen,  blíže  charakterizovat.
Udávají  např.  pohlaví,  věk,  vzdělání,  atd.   Kontrolní  otázky  umožňují  ověřit
dříve  získané  informace  nebo  zamezit  chybě  v případě,  že  si  respondent
některou  z výsledkových  otázek  špatně  vyložil.  Neměly  by  být  umístěné
bezprostředně za otázkou, kterou mají ověřit (Pecáková 2008, s. 27).

Výsledkové neboli  meritorní otázky se týkají přímo samotné problematiky
dotazníku (Řezanková 2007, s. 11). Dělí se na nominální, měřítkové, dokreslující
a  projekční.  Jak  uvádí  Kozel  (2011,  s.  212):  „Nominální  otázky  poskytují
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jmenovité  (slovní)  konstatování  zkoumaných  skutečností.  Nejčastěji  je
využijeme  pro  zjišťování  faktů,  znalostí  respondenta  nebo  jeho  zkušeností
(vybavenost).“  Pomocí  měřítkových  otázek  se  dá  zkoumaný  jev  změřit.
K vyjádření dané míry lze využít kvantitativní nebo kvalitativní škály různých
druhů.  Dokreslující  otázky  slouží  k upřesnění  nominálních  a  měřítkových
otázek.  Projekční  nebo  také  projektivní  otázky  jsou  formulované  tak,  aby
umožnili získat názor respondenta nepřímo.  Ten jej poskytne podvědomě tak,
že  vypoví  o  něčem  nebo  někom  jiném,  a  tím  se  s danou  situací  ztotožní
(Foret 2003, s. 29).

Podle  obsahu se  otázky  dělí  na  přímé  a  nepřímé.  Přímé  otázky jsou
pokládány tak, aby bylo jasně patrné, na co se ptáme. Naopak nepřímé otázky
jsou  pokládány  tak,  aby  přímý  důvod  otázky  nebyl  očividný  (Škodová  2013,
modul  č.  5,  s.  9).  Využívá  se  jich  nejčastěji  v  situacích,  kdy  by  mohlo  být
respondentovi  nepříjemné  odpovídat.  Otázka  je  zaobalena  tak,  aby  byla  pro
dotazovaného  příjemnější.  Existuje  zde  však  riziko  případného  zkreslení
odpovědi.  Mezi  nepřímé  otázky  patří  výše  zmiňované  projektivní  otázky
(Pecáková 2008, s. 27-28).

Podle  formy lze vyčlenit otázky uzavřené a otevřené: Na  uzavřené otázky
odpovídá  respondent  pouze  pomocí  výběru  z uvedených  alternativ.
U otevřených otázek  má  dotazovaný  možnost  sám  se  k danému  problému
vyjádřit,  aniž  by  byl  omezován  nabízenými  možnostmi  (Průcha 2014, s. 115).
V dotazníku  lze  využít  také  polouzavřené/polootevřené otázky.  Na  ně  lze
odpovědět  označením  některé  z  poskytnutých  variant  a  v případě,  že  se
respondent  s  žádnou z  nich  neztotožňuje,  zde  má prostor,  aby  uvedl  vlastní
odpověď, která bude lépe vystihovat jeho postoj. Obecně platí, že odpovědi na
otevřené  otázky  není  možné  statisticky  zpracovávat.  Zřejmě  totiž  existuje
nekonečné mnoho možností, jak na takové otázky odpovědět.  

Z hlediska  rozsahu se uzavřené otázky dělí  na  dichotomické,  u nichž lze
vybírat ze dvou různých alternativ, a polytomické, které nabízejí více variant. Ty
dále  rozlišujemena  výběrové,  které  umožňují  výběr  pouze  jedné  možnosti,
výčtové, u kterých je přípustná jedna a více odpovědí, nebo stupnicové, kde lze
uvést více odpovědí i s pořadím, v jakém je respondent preferuje (Škodová 2013,
modul č. 5, s. 8).

Posledním uvedeným kritériem pro dělení druhů otázek je jejich pořadí. To
závisí na účelu a návaznosti otázek (Průcha 2014, s. 26). Různé typy otázek by se
měly v dotazníku střídat, aby byla zachována pozornost respondenta. Otázky by
měly být seřazeny podle obtížnosti, zpravidla od jednodušších po nejtěžší. Pro
respondenta  nejsložitější  otázky  by  se  měly  vyskytnout  zhruba  v polovině
dotazníku. Ve třetí čtvrtině již respondent ztrácí pozornost, a proto je zde místo
pro využití  grafických a projekčních otázek.  Identifikační  otázky by měly  být
umístěny na samý závěr dotazníku, aby  nenarušovaly ochotu respondenta ke
spolupráci. Na následujícím obrázku je uvedeno pořadí otázek v dotazníku jak je
doporučuje Škodová (2013, modul č. 5, s. 12). 
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Škály odpovědí
Odpovědi na jednotlivé otázky mohou být představovány určitými stupnicemi
odpovědí.  Díky  tomu  je  možné  posoudit  míru  sledovaného  jevu.  Škály  lze
rozdělit podle  vztahů mezi  hodnotami na  nominální,  ordinální
a kvantitativní (Řezanková 2007, s. 14).

Ordinální škály jsou reprezentovány hodnotami, které symbolizují  pořadí
preferencí.  Lze  je  uspořádat  od nejnižší  po nejvyšší  stupeň,  ale  nelze  přesně
určit, jak jsou od sebe jednotlivé hodnoty vzdálené (Pecáková 2008, s. 31).

U  nominální škály nelze stanovit pořadí jednotlivých možností. Umožňuje
pouze zaznamenat shodu nebo rozdíl mezi jednotlivými možnostmi. 

Kvantitativní (kardinální) škály obsahují hodnoty, které lze seřadit, a které
jsou od sebe stejně vzdálené tj., představují měrné jednotky. Kvantitativní škály
se mohou vyskytovat jako intervalové, u nichž lze určit, která hodnota je větší či
menší a o kolik, a poměrové, u kterých lze navíc rozhodnout, kolikrát je jedna
hodnota větší/menší než druhá (Kreislová 2008, s. 21).

Podle cíle zjišťování se škály dělí na preferenční a hodnotící. Při použití
preferenčních  škál musí  respondent  uvedené  možnosti  seřadit  podle  svých
preferencí. Naopak, je-li použita hodnotící škála, rozděluje respondent známky
nebo  určité  množství  bodů  podle  toho,  jak  se  s jednotlivými  variantami
ztotožňuje. 

Podle  formy lze  škály  rozlišit  na  slovní,  grafické  a  číselné  (Řezanková
2007, s.  14).  Ukázky různých typů grafických škál  si  můžete  prohlédnout na
následujícím obrázku (Kozel 2011, s. 219).
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Hojně  využívaná  je  tzv.  Likertova  škála,  kde  respondent  vyjadřuje  míru
souhlasu s určitými výroky. Může být vyjádřena slovně, graficky, procentuálně,
atd.  Tradičně  se  používá  stupnice  s hodnocením  1  až  5,  kde  1  =  naprosto
nesouhlasím, 2 = spíše souhlasím, 3 = neutrální postoj, 4 = spíše nesouhlasím,
5 = naprosto  souhlasím.  Může být  ale  využita  i  stupnice s  vyšším (nejčastěji
lichým) počtem stupňů (například sedmistupňová)

Často  se  také  lze  setkat  se  sémantickým  diferenciálem,  kdy  respondent
hodnotí na obvykle sedmibodové stupnici například určitou vlastnost za využití
dvou antonym, přičemž uprostřed je neutrální postoj a krajní hodnoty se vždy
s určitou mírou přiklánějí k jednomu z opozit (Pecáková 2008, s. 36).

Variant  škálování  v  dotazníku  je  nepřeberné  množství.  Záleží  jenom  na
konkrétním případu a na uvážení zadavatele. 

Pilotní průzkum
Ve fázi,  kdy  jsou  vysloveny  otázky,  nastává  vhodný okamžik  pro  tzv.  pilotáž
neboli pilotní průzkum. Jedná se v podstatě o jistý předvýzkum (Škodová 2013,
modul  č. 5,  s.  6).  Ten  spočívá  v předložení  dotazníku  malému  počtu
respondentů, aby bylo možné odhalit a následně odstranit případné nejasnosti
či  nesrovnalosti  ve  formulacích  otázek.  Pilotáž  může  zabránit  výskytu  chyb
a zkreslení údajů (Pecáková 2008, s. 25). 

Dokončení dotazníku
V závěrečné fázi tvorby dotazníku je třeba opravit chyby a nejasnosti, které byly
zjištěny pilotním průzkumem. Dále zde nastává prostor pro doplnění stručného
úvodu,  kde  by  měl  být  respondentovi  vysvětlen  účel  výzkumu,  zaručena
anonymita  a  v neposlední  řadě  uvedeny  také  stručné  instrukce,  jak  dotazník
vyplňovat (Průcha 2014, s. 117).
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Velmi  důležitá  je  také  grafická  úprava  dotazníku,  která  se  odvíjí  od  okruhu
respondentů, jimž bude dotazník předkládán. Klíčová je velikost,  typ a barva
písma, výskyt ilustrací a nákresů, apod. (Pecáková 2008, s. 25)

Rozsah a návratnost dotazníku
Dotazník by měl mít přiměřený rozsah (Průcha 2014, s. 115). Průměrná doba
pro vyplnění dotazníku by měla být přibližně 30 min. Někdy se ale pohybuje
v rozmezí  45-60 min  (Škodová 2013, modul  č. 5,  s.  5).  Důležitý  je  i  vizuální
vzhled dotazníku, jeho úprava, typ a velikost písma, ilustrace, atp. (Pecáková
2008, s.  25). Klíčová je také návratnost dotazníků. „Za minimální se obvykle
považuje návratnost 75%.“ (Škodová 2013, modul č. 5, s. 5)

Prvotní zpracování výsledků dotazníku 

Typy proměnných
Proměnná  je  výraz,  který  je  často  využíván  ve  statistických  programových
systémech, a který je rovnocenný s výrazem statistický znak (Řezanková 2007,
s. 19).  Každá proměnná by měla mít minimálně dvě hodnoty  (Škodová 2013,
modul č. 2, s. 5). Zároveň by počet hodnot měl odpovídat počtu odpovědí, které
respondent může zvolit. 

Proměnné úzce souvisí s použitými škálami odpovědí, a proto se v závislosti
na nich dělí  na  nominální,  ordinální a  kvantitativní,  jež  se dále rozlišují  na
intervalové a poměrové proměnné.

Proměnné,  které  nabývají  pouze  dvou  hodnot,  se  nazývají  dichotomické.
Podle  toho,  zda  jsou  obě  varianty  stejně  nebo  rozdílně  významné,  se
dichotomické proměnné mohou dělit na symetrické a asymetrické (Řezanková
2007, s. 20-21). 

Podle podmíněnosti proměnných je lze rozlišit na nezávisle proměnné, které
mají vliv na závisle proměnné.

Na základě míry zjistitelnosti existují  manifestní (zjevné) proměnné, které
lze  určit  přímo,  a  latentní  (skryté)  proměnné,  jež  jsou  stanoveny  nepřímo
Škodová 2013, modul č. 2, s. 5).

Kódování
Pro  ulehčení  a  zrychlení  zpracování  získaných  údajů  se  často  data
zaznamenávají  pomocí  tzv.  kódování.  Miroslav  Foret  (2003,  s.  64)  uvádí:
„Kódováním rozumíme přiřazení  určitého (nejčastěji  číselného) indexu každé
otázce  a  každé  alternativě  (hodnotě)  odpovědi,  do  které  jsme  otázku
kategorizovali.“  

Například dichotomické proměnné lze zapsat pomocí nul a jedniček. Podle
toho, zda byla či nebyla zaznamenána sledovaná vlastnost, nebo zda se jedná
o souhlasnou  či  nesouhlasnou  odpověď,  případně  o  správnou  či  špatnou
odpověď, nabývají tyto proměnné hodnot 0 a 1 (Pecáková 2008, s. 69).
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Zakódovány  mohou  být  i  chybějící  údaje,  které  vznikají  v případě,  že
respondent na otázku neodpověděl,  zvolil odpověď nevím, odpověděl chybně,
apod. I tyto údaje mohou být významné pro analýzu dat (Pecáková 2008, s. 70).
Při aplikaci číselného kódování se pro ně obvykle používají hodnoty 0, 9, 999
atd. (Řezanková 2007, s. 21)

Chybějící údaje 
Jak  bylo  zmíněno  výše,  častou  překážkou  při  zpracování  dotazníku  bývá
problém  chybějících  údajů.  Ten  může  vzniknout  ze  strany  respondenta
v případě,  že  otázce  neporozuměl,  neměl  zájem  na  ni  odpovídat,  v nabídce
odpovědí  se  s žádnou  neztotožňoval,  neměl  dostatečný  čas  pro  vyplnění
dotazníku, odpověděl chybně, apod. (Řezanková 2007, s. 26)

Tato problematika se dá řešit dvěma způsoby. Prvním z nich je ponechání
chybějících  údajů.  To  však  může  přinést  jisté  komplikace  při  následném
statistickém  zpracování.  Druhou  možností  je  nahrazení  těchto  údajů.
Nejjednodušší  je  použití  aritmetického  průměru  nebo  mediánu  zjištěných
hodnot  dané  proměnné.  Je  možné  také  nahrazení  minimální,  maximální
hodnotou nebo nulou (Řezanková 2007, s. 27).

Dalším  způsobem  nahrazení  chybějících  údajů  je  aplikace  skupinového
průměru.  Proměnné  s chybějícími  údaji  jsou  podle  hodnot  jiné  proměnné
rozděleny do skupin, ve kterých je určen aritmetický průměr nebo modus, jenž
pak nahradí chybějící hodnotu.  

Nahrazení  podle  vzoru  spočívá  v nalezení  proměnných  u  jiných  objektů,
které mají stejné hodnoty jako případ s chybějícím údajem. Ten je pak nahrazen
hodnotou příslušné proměnné tohoto druhého objektu.

Na základě  vícerozměrných  statistických metod je  možné  chybějící  údaje
také odhadnout.

Vytvoření datového souboru
Data  získaná  výzkumem  se  zapisují  do  tabulky.  V současnosti  to  jsou  často
tabulky  různých  programových  systémů  v počítači  (například  MS  Excel,
LibreOffice,  apod.).  Sloupce  tabulky  představují  jednotlivé  proměnné,  řádky
reprezentují odpovědi respondentů. Tabulka tvoří tzv. základní datovou matici.
Takto  zaznamenaná  data  jsou  připravena  ke  statistickému  vyhodnocení
(Řezanková 2007, s. 19).

Kontrolní otázky

1. Jaký je základní rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem?
Je možné zobecnit závěry získané kvalitativním výzkumem (provedeném
na výběrovém souboru) na základní soubor?
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2. Je pravdivé tvrzení  „Při  použití  prostého náhodného výběru má každá
statistická jednotka stejnou šanci (pravděpodobnost), že bude zvolena do
výběrového souboru.“?

3. Je  nějaká  možnost,  jak  v  dotazníku  ošetřit  případy,  kdy  si  některou
z otázek  respondent  špatně  vyloží  (například  zvolí  odpověď,  která  je
v protikladu s jeho skutečným názorem)? 

4. Je možné statisticky zpracovat výsledky získané z dotazníku obsahujícího
pouze tzv. otevřené otázky?

5. Hodnoty kterých škál lze seřadit (nominální, ordinální, metrické)? 

6. Jak byste slovně označili jednotlivé stupně sedmibodové Likertovy škály?
Nápověda: Zkuste zadat do některého z internetových vyhledávačů heslo
Likert scale. Zobrazí se Vám mnoho informací týkajících se Likertových
škál i včetně konkrétních ukázek.

7. Jaký je význam pilotního průzkumu u dotazníků.

8. Jakými hodnotami se obvykle v datovém souboru kódují chybějící údaje? 
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2 Vložení statistických dat do programu SPSS

Cíle

Po prostudování této kapitoly:

 Budete schopni v programu SPSS definovat proměnné, nastavit jejich typ

a formát a poté vložit statistická data získaná například z dotazníku.

 Budete schopni přenést statistická data do programu SPSS z programu

MS Excel a jiných tabulkových procesorů.

Pojmy k zapamatování (klíčová slova)

 import dat 

 ordinal variable

 missing value

 scale variable

 nominal variable

Předtím, než začneme statistická data zpracovávat v prostředí SPSS, musíme je
tomuto statistickému programu „dát k dispozici“. Existují dva základní způsoby,
jak data vložit do SPSS:

1. Přímý zápis statistických dat v prostředí SPSS – použijeme v případě,
že data nemáme k dispozici v elektronické podobě (v souboru v počítači).
Typicky se s touto situací setkáme, pokud obdržíme vyplněné dotazníky
v  papírové  podobě.  V  takovém  případě  je  zbytečné  data  z dotazníků
vkládat nejprve například do programu MS Excel a poté je přenášet do
programu  SPSS.  Jednodušší  je  data  z dotazníků  zapsat  do  souboru
přímo v prostředí SPSS.

2. Přenesení  statistických  dat  z  programu  MS  Excel –  použijeme
v případě,  že  máme  data  již  vložena  v  počítači  v  podobě  souboru
vytvořeného v programu MS Excel (nebo v jiném tabulkovém procesoru
– například v  LibreOffice  Calc).  V takovém případě by bylo zbytečné
data ručně vkládat do prostředí SPSS, raději využijeme schopnost tohoto
programu otevřít běžné formáty souborů používané v MS Excel. 

V  následujících sekcích si  ukážeme oba  způsoby  vložení  statistických dat  do
programu SPSS na konkrétním příkladu.
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Přímý zápis statistických dat v prostředí SPSS 

Spusťte program SPSS, zavřete uvítací dialogové okno a prohlédněte si výchozí
prostředí SPSS.

  
Pro  začátek  zkuste  vytvořit  proměnnou  Věk,  ve  které  bude  uložen  věk

respondentů. V dolní části hlavního okna programu SPSS klikněte na záložku

Variable View, pomocí které se přepnete do zobrazení pro nastavení parametrů
proměnných. 

Na  prvním  řádku  zapište  do  sloupce  Name název  proměnné,  ve  sloupci

Type,  zvolte  Numeric (věk  je  proměnná  číselného  typu),  ve  sloupci  Width

můžete ponechat maximální počet zobrazovaných cifer  8,  ve sloupci  Decimal

nastavte počet desetinných míst na 0 (věk budeme udávat v celých číslech) a do

sloupce  Label zapište  popisek  „Věk  respondenta“  (popisek  bude  použit
v tabulkách a grafech shrnujících výsledky zpracování dat). 
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Sloupců Values a Missing si zatím nevšímejte, jejich význam si vysvětlíme za

malou chvíli.  Hodnota  8 ve  sloupci  Columns udává šířku sloupce a  hodnota

Right ve sloupci Align určuje způsob zarovnání hodnot. Obojí se týká zobrazení

sloupce s hodnotami proměnné Věk v zobrazení Data View (do tohoto zobrazení

se přepnete pomocí  záložky  Data View v dolní části hlavního okna programu

SPSS).  Nezapomeňte ještě ve sloupci  Measure nastavit hodnotu  Scale,  neboť

proměnná Věk je  metrická číselná proměnná proměnná (další možné hodnoty

Nominal a  Ordinal jsou určeny pro nominální a ordinální číselné proměnné –

viz předchozí kapitola). Poslední sloupec  Role určuje, že proměnná  Věk bude
sloužit jako jedna ze vstupních proměnných pro statistické analýzy. Nyní máte

nastaveny  všechny  potřebné  parametry  proměnné  Věk a můžete  pokračovat
vytvořením další proměnné. 

  Jako další vložte proměnnou Pohlaví. Nastavení parametrů této proměnné
proveďte podle následujícího obrázku.   

Nové  je  zde  nastavení  hodnot  ve  sloupci  Values.  Po  klepnutí  do  tohoto
sloupce  se  otevře  dialogové  okno,  které  vám  umožní  přiřadit  popisky
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k jednotlivým číselným hodnotám.  Do pole  Value zapíšete  zvolenou hodnotu

a do pole Label odpovídající popisek a poté klepnete na tlačítko Add. Po zadání
všech  požadovaných  hodnot  a  jím  odpovídajících  popisků  potvrďte  zadání

klepnutím na tlačítko OK.

Ve  sloupci  Measure je  tentokrát  nutné  nastavit  hodnotu  Nominal,  neboť

proměnná Pohlaví je nominální číselná proměnná (viz předchozí kapitola). Tím

jsou nastaveny všechny potřebné parametry proměnné Pohlaví.

Poslední proměnnou, kterou si v tuto chvíli cvičně vytvoříme, je proměnná

Chci_učit.  Všimněte si,  že v názvu proměnné je použit  znak „_“ (podtržítko).
Proměnné v SPSS nesmí ve svém názvu obsahovat mezery,  proto je  musíme
nahradit jiným znakem. 

V  případě  této  proměnné  si  respondent  může  zvolit  jednu  hodnotu  na

ordinální škále 1, 2, 3, 4, 5, čímž vyjádří míru souhlasu s tvrzením „Chci se stát
učitelem/kou“.
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Ve  sloupci  Measure tentokrát  zvolte  hodnotu  Nominal,  neboť  proměnná

Chci_učit je  ordinální číselná proměnná (viz předchozí kapitola). Nyní si ještě

vysvětlíme  význam  sloupce  Missing.  Pokud  respondent  na  některou  otázku
dotazníku neodpoví (ať již úmyslně, nebo z nepozornosti), potom budeme mít ve
statistických  datech  chybějící  hodnotu  (missing  value).  Takovou  hodnotu

bychom měli zakódovat určitým číslem, zde jsme zvolili například číslo 0. Tuto

hodnotu  musíme  nastavit  ve  sloupci  Missing,  pokud  bychom  to  neudělali,

použila by se hodnota 0 ve statistických analýzách a mohla by zkreslit výsledky.

 Zapamatujte  si: Pokud  nastavíte  některou  číselnou  hodnotu  ve  sloupci

Missing, pak ji program SPSS bude při statistickém zpracování dat ignorovat. 

Nyní máte připraveny tři proměnné Věk,  Pohlaví a Chci_učit. Kliknutím na

záložku  Data  View v  dolní  části  hlavního  okna  se  přepnete  do  zobrazení
určeného pro zadávání a úpravy dat. Můžete si vyzkoušet zadat několik hodnot
pro jednotlivé proměnné například tak, jak je uvedeno na následujícím obrázku.
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Způsob  zadávání  dat  je  velmi  podobný  tomu,  který  znáte  například
z programu MS Excel. Každý řádek tabulky se týká jednoho respondenta. 

Pro uložení datového souboru zvolte v hlavním menu položku File  Save→

As …. Zobrazí se dialogové okno Save Data As, ve kterém nejprve zvolte složku,
do které chcete soubor uložit a poté zapište název souboru do textového pole

File name. 

V  poli  Save  as  type můžete  zvolit  formát,  ve  kterém  se  soubor  uloží.

Ponechte  nabízený  formát  SPSS  Statistics jehož  přípona  je  .sav,  který  jako
jediný  uchová  nejen  statistická  data,  ale  i  veškerá  nastavení  proměnných
(ostatní  formáty  slouží  spíše  pro  případ,  že  chceme  data  přenést  do  jiného

programu). Dialog potvrďte klepnutím na tlačítko Save. 

Přenesení statistických dat z programu MS Excel

V prostředí SPSS můžete otevřít datové soubory vytvořené v jiných programech.
Výzkumný  pracovník  často  získá  statistická  data  například  v podobě
databázového nebo textového souboru. Nejběžnější je ale situace, kdy jsou data
k dispozici v souboru ve formátu MS Excel. Ukažme si, jak takový soubor otevřít
v prostředí SPSS.

V  hlavním  menu  zvolte  položku  File   Open   Data…→ → .  Zobrazí  se

dialogové okno Open Data.   
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V  tomto  dialogovém  okně  nejprve  zvolte  formát  souboru  Excel (přípony

.xlx,  .xlsx,  .xlsm)   v  poli  Files  of  type.  Poté  vyhledejte  soubor,  který  chcete

otevřít a dialog potvrďte klepnutím na tlačítko Open. 

Zobrazí  se  další  dialogové  okno  Open  Existing  Data  Source,  ve  kterém

můžete  zvolit  (pole  Worksheet),  který  list  sešitu  MS  Excel  se  má  otevřít,

případně  můžete  i  zvolit  konkrétní  oblast  buněk  (pole  Range).  Důležité  je

i zaškrtávací políčko  Read variable names from the first row of data.  Pokud
datový soubor obsahuje na svém prvním řádku názvy proměnných, ponecháme

tuto volbu zaškrtnutou. Dialog potvrdíte klepnutím na tlačítko  OK. V hlavním
okně programu SPSS se zobrazí datový soubor.
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V naší ukázce jsme použili jeden ze cvičných souborů, které jsou k dispozici

k tomuto učebnímu textu. Jedná se o soubor  cvicny1.xlsx, který obsahuje část
dat ze statistického šetření provedeného na souborech studentů  pedagogických
fakult  v  České  republice  a  v  Polsku.  Na  následujícím  obrázku  si  můžete
prohlédnout, jak se uvedený soubor zobrazí v programu MS Excel. 

Po otevření tohoto souboru v programu SPSS se jednotlivým proměnným
skutečně přiřadí názvy z prvního řádku datového souboru. Všimněte si ale, že
v názvech proměnných chybí mezery. Jak jsme již zmínili, názvy proměnných
v SPSS nesmí obsahovat mezery a proto byly při automatické převodu souboru
vypuštěny.  Navíc  jsou  názvy  některých  proměnných  velmi  dlouhé  a  špatně
zapamatovatelné.
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Poučení:  Před  přenosem  souboru  do  SPSS  je  vhodné  ještě  v  programu
MS Excel nahradit mezery v názvech proměnných jiným znakem (často se pro

tyto účely používá znak „_“) a názvy proměnných podle potřeby zkrátit.   

Po prvním otevření souboru v programu SPSS je potřeba upravit nastavení
proměnných. SPSS sice obvykle správně rozpozná, zda se jedná o číselnou nebo
textovou proměnnou, není ale schopen určit zda se v případě číselné proměnné
jedná  o  nominální,  ordinální  nebo  metrický  typ.  Obvykle  je  vhodné  upravit
i počet  zobrazovaných  desetinných  míst,  apod.  Za  tímto  tímto  účelem  se

kliknutím  na  záložku  Variable  View přepněte  do  zobrazení  pro  nastavení

parametrů proměnných. Nejprve upravte názvy proměnných ve sloupci  Name

doplněním  znaků  „_“  a  zkraťte  jejich  délku.  Případný  podrobnější  popis
významu  proměnných,  který  bude  zobrazován  ve  výsledných  tabulkách

a grafech po provedení statistických analýz můžete doplnit do sloupce Label. Ve

sloupci  Type si  všimněte,  že  program SPSS  správně  rozpoznal,  že  například

proměnná  Pohlaví je textového typu. Maximální délka textu uloženého v této

proměnné je  5 znaků, tento údaj najdete ve sloupci  Width. Počet desetinných

míst ve sloupci Decimals nastavte u všech proměnných  na 0. 

Dále můžete pokračovat například nastavením popisků hodnot ve sloupci

Values.  V  případě  proměnné  Stát jsou  číslem  1 označeni  studenti  z  České

republiky  a  číslem  2 studenti  z  Polska.  V  případě  dalších  proměnných  si

respondenti mohli zvolit jednu hodnotu na ordinální škále  1,  2,  3,  4,  5,  čímž
vyjádřili míru souhlasu s určitým tvrzením (například s tvrzením „Chci se stát
učitelem/kou“). Příslušná nastavení hodnot jsou uvedena na obrázcích.
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Velmi  důležité  je  správně  nastavit  typ  proměnné  ve  sloupci  Measure.

Například  proměnná  Věk je  metrická číselná  proměnná,  proto  nastavte  typ

Scale. Proměnné  Pohlaví,  Stát a  e1_jiné_doplňte jsou  nominální, tedy u nich

nastavte typ Nominal. Zbývající proměnné považujeme za ordinální, proto pro

ně zvolte typ Ordinal. 

Důležité: Uvědomte si, že nastavení typu číselné proměnné za Vás nemůže
provést  SPSS  automaticky.  Pouze  výzkumný  pracovník  ví,  co  se  skrývá  za
jednotlivými číselnými hodnotami (zda vznikly například přesným fyzikálním
měřením,  nebo  volbou  hodnoty  na  nějaké  škále  v  dotazníku)  a  může
zodpovědně  rozhodnout  o  typu  proměnné.  Podrobněji  jsme  se  o  této
problematice  zmiňovali v předchozí kapitole.

Hodnoty  ve  sloupci  Columns udávají  šířku  sloupce a  hodnoty  ve  sloupci

Align určují  způsob  zarovnání  hodnot.  Obojí  se  týká  zobrazení  sloupce

s hodnotami  proměnné  Věk v  zobrazení  Data  View (do  tohoto  zobrazení  se

přepnete  pomocí   záložky  Data  View v dolní  části  hlavního  okna  programu
SPSS). 

Poslední nastavením, na které byste určitě neměli zapomenout je označení
chybějících  hodnot  (missing  values).  V  případě,  že  respondent  na  některou
položku  dotazníku  neodpověděl  (ať  již  úmyslně,  nebo  z nepozornosti),
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zakódujeme chybějící odpověď například hodnotou 0. Tuto hodnotu byste měli

nastavit ve sloupci Missing. Pokud byste to neudělali, použila by se hodnota 0 ve
statistických analýzách a mohla by zkreslit výsledky. 

Připomínáme:  Pokud  nastavíte  některou  číselnou  hodnotu  ve  sloupci

Missing, pak ji program SPSS bude při statistickém zpracování dat ignorovat.

Poté  co  jste  provedli  všechna  potřebná  nastavení  u  proměnných,
doporučujeme uložit datový soubor v nativním formátu programu SPSS. Jedině
tak zůstanou uložený všechny zvolené parametry  proměnných i  po  ukončení

programu SPSS. V hlavním menu programu zvolte položku File  Save As …→ .

Zobrazí se dialogové okno  Save Data As,  ve kterém nejprve zvolte složku, do

které chcete soubor uložit a poté zapište název souboru do textového pole  File

name.  Můžete  zvolit  název  cvicny1 (název  nově  vzniklého  souboru  se  od

výchozího  souboru  bude  lišit  příponou  –  původní  soubor  cvicny1.xlsx se
nepřepíše). 

V poli Save as type zvolte formát SPSS Statistics jehož přípona je .sav, který
jako jediný uchová nejen statistická data, ale i veškerá nastavení proměnných.

Dialog potvrďte klepnutím na tlačítko Save.

Důležité: Pozor,  při  uložení  souboru  ve  formátu  programu  MS  Excel  se
nastavení proměnných nezachová!

Kontrolní otázky

1. Jak se nazývá postup,  kdy v programu SPSS otevíráme datový soubor
vytvořený v jiném programu?

2. Je možné v programu SPSS otevřít databázový soubor?
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3. Jaký je rozdíl mezi zobrazením Data View a Variable View?

4. Co  znamená,  je-li  některá  hodnota  proměnné označena jako  „missing
value“?

5. Uveďte  tři  typy  číselných  proměnných,  se  kterými  se  můžeme  setkat
v programu SPSS?

6. Jaký formát datového souboru v programu SPSS umožňuje uložit spolu
se statistickými daty i nastavení typů jednotlivých proměnných? 

Literatura

IBM SPSS Statistics 20 Brief Guide [online]. IBM Corporation, 2011 
[cit. 2015-01-01]. Dostupné z: 
ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/statis
tics/20.0/en/client/Manuals/IBM_SPSS_Statistics_Brief_Guide.pdf 
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3 Analýza nominálních proměnných v programu SPSS

Cíle

Po prostudování této kapitoly:

 Budete  schopni  zvolit  statistický  test  z  nabídky  programu SPSS podle
charakteru nominálních proměnných a cíle prováděné analýzy.

 Budete  schopni  interpretovat  výstupy  jednotlivých  statistických  testů
týkajících se nominálních proměnných. 

Pojmy k zapamatování (klíčová slova)

 kontingenční
tabulka

 nulová hypotéza
 

 χ2 test nezávislosti

 alternativní
hypotéza

 McNemarův test

 p-hodnota

V první  kapitole  jsme si  popsali  3  základní  typy  statistických proměnných -
nominální,  ordinální  a  metrické  proměnné.  V  této  kapitole  se  zaměříme  na
nominální proměnné. Jejich hodnoty sice můžeme označit čísly, tato čísla však

nevyjadřují pořadí. Označíme-li například hodnoty proměnné  Pohlaví tak,  že

muž  =  „0“,  žena  =  „1“,  nelze  toto  označení  chápat  tak,  že  0  <  1  (taková
interpretace  by  znamenala,  že  upřednostňujeme  muže  před  ženami,  nebo
naopak ženy před muži). 

Při  zpracování  hodnot  nominálních  proměnných  obvykle  vytváříme  tzv.
kontingenční tabulky. Nejjednodušší kontingenční tabulku můžeme sestavit pro
dvě  nominální  proměnné.  Řádky  takové  kontingenční  tabulky  odpovídají
možným hodnotám  první  proměnné,  sloupce  pak  možným hodnotám druhé
proměnné.  V  příslušné  buňce  kontingenční  tabulky  je  pak  uveden  počet
respondentů, pro které má první proměnná hodnotu odpovídající příslušnému
řádku a druhá proměnná hodnotu odpovídající příslušnému sloupci. 

Příklad 
Ve výběrovém šetření provedeném před parlamentními volbami bylo osloveno
10 000 náhodně vybraných občanů ČR starších osmnácti let otázkou, zda budou
v  parlamentních  volbách  hlasovat.  Zjištěné  výsledky  jsou  uvedeny
v kontingenční tabulce. 
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Volby
Pohlaví

muž žena

účast 2792 3591

neúčast 1482 2131

První nominální proměnná Volby nabývá dvou hodnot (účast, neúčast). Druhá

nominální proměnná Pohlaví nabývá také dvou hodnot (muž, žena). Z tabulky
můžeme například vyčíst, že 2131 žen nepředpokládá svoji účast ve volbách do
parlamentu ČR. 

Při pohledu na kontingenční tabulku pro dvě proměnné si můžeme obvykle
položit otázku, zda existuje závislost mezi proměnnými. V našem příkladu se  lze
ptát,  zda  účast  ve  volbách  závisí  na  pohlaví.  Můžeme  například  vyslovit
hypotézu,  že  muži  mají  větší  tendenci  účastnit  se  voleb,  neboť  ze  4274
oslovených mužů přibližně 65 % předpokládá svoji účast ve volbách, zatímco
z 5722  oslovených  žen  svoji  účast  ve  volbách  předpokládá  přibližně  63  %.
Otázkou je, jestli rozdíl dvou procent je tzv.  statisticky významný. Nebudeme
zde nyní podrobně vysvětlovat princip testování statistických hypotéz, o který se
rozhodování  v  podobných situacích opírá (lze  jej  nalézt v  mnoha učebnicích
statistiky, viz například Litschmannová (2011) nebo Wonnacot (1995)).  Pouze si
řekneme, že odpověď na tuto otázku nám v našem konkrétním případě může
dát tzv. χ2 test nezávislosti.

χ2 test nezávislosti
Použití χ2 testu nezávislosti a interpretaci jeho výsledků si ukážeme na cvičném

souboru  cvicny1.xlsx,  který  obsahuje  část  dat  ze  statistického  šetření
provedeného na souborech studentů  pedagogických fakult v České republice a
v Polsku.

V  programu  SPSS  volbou  File   Open   Data…→ →  otevřete  soubor

cvicny1.sav,  který  jste  vytvořili  v předchozí  kapitole  na  základě  souboru

cvicny1.xlsx a  ve  kterém  jsou  již  provedena  všechna  potřebná  nastavení
parametrů  proměnných.  Pozor,  pokud  byste  otevřeli  původní  soubor

cvicny1.xlsx, nebudou proměnné nastavené správným způsobem! 

V otevřeném  souboru  najdete  dvě  nominální  proměnné  (Pohlaví a  Stát).
Nyní vyslovíme tzv. nulovou hypotézu χ2 testu nezávislosti:

H0:  Zastoupení  jednotlivých  pohlaví  (muž,  žena)  nezávisí  na  státu,  ve
kterém student studuje.
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Jinými slovy, pokud nulová hypotéza platí, znamená to, že na pedagogické
fakultě v České republice je stejné procentuální zastoupení chlapců jako na na
pedagogické  fakultě  v  Polsku  (což  lze  ekvivalentně  formulovat  i  pro  dívky).
Pokud  nulová  hypotéza  neplatí,  znamená  to,  že  v  některé  zemi  je  procento
chlapců studujících na pedagogické fakultě vyšší.   

Pro spuštění  χ2 testu nezávislosti  zvolte v hlavním menu programu SPSS

položku Analyze  Descriptive Statistics  Crossabs…→ → .  

Zobrazí se dialogové okno Crosstabs (křížové neboli kontingenční tabulky)
V jeho levé  části  můžete  klepnutím označit  proměnnou,  jejíž  hodnoty  budou
určovat řádky (Rows) nebo sloupce (Columns) kontingenční tabulky.  Samotný
výběr potom uskutečníte klepnutím na některé z tlačítek se šipkami. Označte

nejprve  proměnnou  Pohlaví a  kliknutím  na  tlačítko  na  obrázku  zvýrazněné

červenou  šipkou  tuto  proměnnou  přenesete  do  pole  Row(s).  Podobným

způsobem přenesete proměnnou Stát do pole  Column(s). Nyní ještě zvolte typ

testu klepnutím na tlačítko Statistics.... 
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Zobrazí se dialogové okno Crosstab Statistics, ve kterém zaškrtněte položku 

Chi-square a dialogové okno potvrďte tlačítkem Continue. Tím se vrátíte zpět do

dialogového okna  Crosstabs.  Zde v tuto chvíli  nebudete provádět žádná další

nastavení, pouze dialogové okno potvrďte klepnutím na tlačítko  OK. Otevře se
nové okno s výstupem provedené analýzy. 

Pojďme  se  podívat  na  význam  jednotlivých  výstupních  tabulek.  V  první

tabulce  Case Processing Summary najdete v posledním sloupci  Total  celkový

počet  respondentů  v  souboru  (je  jich  296),  ve  sloupci  Missing počet

respondentů,  u  kterých  chybí  hodnota  některé  z  proměnných  Pohlaví,  Stát

(v případě  našeho souboru nechybí  žádná hodnota)  a  ve  sloupci  Valid počet
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respondentů,  u  kterých  jsou  k  dispozici   platné  hodnoty  obou  proměnných

Pohlaví a  Stát. Pouze data respondentů, kteří jsou započítáni ve sloupci Valid,

jsou  využita  pro  následné  analýzy  (respondenti  uvedení  ve  sloupci  Missing
nejsou do následné analýzy zahrnuti). 

Druhá  výstupní  tabulka  Pohlaví  *  Stát  Crosstabulation je  klasická

kontingenční tabulka sestavená na základě vstupních dat pro proměnné Pohlaví

a Stát, doplněná řádkovými a sloupcovými součty (Total).

Třetí  tabulka  Chi-Square  test obsahuje  výsledky  χ2 testu  nezávislosti.
Hodnotu testového kritéria pro klasický Pearsonův  χ2 test najdete na prvním
řádku – je rovna 6,321. Tuto hodnotu můžete porovnat s tzv. kritickou hodnotou

χ2  rozdělení, kterou je možné při znalosti počtu stupňů volnosti (sloupec  df –
v našem případě 1) a hladině významnosti testu α (obvykle se volí α = 0,05, tedy
5 %) nalézt  ve statistických tabulkách.  Mnohem jednodušší  ale  je  podívat se

přímo na  tzv.  p-hodnotu (Asymp.  Sig.).  Je-li  tato  hodnota  nižší  než  zvolená
hladina významnosti testu  α, potom zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme
tzv.  alternativní  hypotézu.  V  našem  případě  je  p-hodnota  pro  klasický
Pearsonův  χ2 test rovna  0,012,  tedy na hladině významnosti  5 % zamítáme
nulovou hypotézu a přijímáme hypotézu alternativní:  Zastoupení jednotlivých
pohlaví  (muž,  žena)  se  na  pedagogických  fakultách  v  jednotlivých  státech
statisticky významně liší.

Při  podrobnějším  pohledu  na  četnosti  ve  druhé  tabulce  zjistíme,  že
zastoupení chlapců na pedagogické fakultě v České republice je 30/136 = 0,22
(22 %), zatímco zastoupení chlapců na pedagogické fakultě v Polsku je 18/160 =
0,11 (11 %), tedy výrazně nižší.  Takovéto subjektivní posouzení pravdivosti  či
nepravdivosti hypotézy však pro vyslovení vědecky hodnotného závěru nestačí.
Jakékoliv tvrzení o statistických datech je vždy nutné podložit výsledky vhodně
zvoleného  statistického testu (nebo i více testů).

Vraťme se ale ještě ke třetí tabulce. Prozatím jsme si vysvětlili význam údajů

na  řádku  Pearson  Chi-Square.  K  tomuto  testu  se  vztahuje  i  poznámka  pod
tabulkou,  která nám říká,  že pro žádnou ze čtyř buněk kontingenční  tabulky
není očekávaná (vypočtená) četnost menší než 5. Minimální očekávaná četnost
je 22,05, což je výrazně více než 5. Pokud by očekávaná četnost pro některou
buňku  kontingenční  tabulky  vyšla  menší  než  5,  stává  se  Pearsonův   χ2 test
nezávislosti nespolehlivým. Toto se vám může velmi snadno stát, pokud  budete
mít  v souboru  malý  počet  respondentů.  V  takovém  případě  byste  namísto

Pearsonova   χ2 testu  nezávislosti  měli  raději  využít  Fischerův  test  (Fischer's

Exact Test). Hodnoty vypočtené pro tento typ testu najdete na čtvrtém řádku
tabulky.  Je  třeba  ale  mít  na  paměti,  že  v  případě  velmi  malého  počtu
respondentů  v  souboru  je  tzv.  síla  testu (schopnost  zamítnout  nulovou
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hypotézu) u obou zmíněných testů velmi malá, což v praxi vede k tomu, že se
málokdy podaří zamítnout nulovou hypotézu. 

Zapamatujte  si: V  případě  testování  hypotéz  týkajících  se  nominálních
proměnných  je  důležité  získat  statistická  data  od  dostatečného  počtu
respondentů. Obvykle uváděný minimální počet 30 respondentů se týká spíše
metrických proměnných, v případě nominálních proměnných většinou nestačí.

McNemarův test
Jedním  ze  základních  předpokladů  použití  χ2 testu  nezávislosti  (popřípadě
Fischerova testu) je, že získaná statistická data nepochází z opakovaných měření
na témže statistickém souboru. Typickým příkladem opakovaných měření může
být situace, kdy lékař na souboru pacientů s určitou nemocí zjišťuje krevní obraz
před  a  po  podání  léku.  Nebo  jiný  příklad:  Souboru  osob  položíme  otázku:
„Představuje podle Vás globální oteplování vážné nebezpečí pro lidstvo?“ Poté
témuž  souboru  osob  předložíme  nejnovější  studii  týkající  se  globálního
oteplování a po jejím prostudování znovu položíme stejnou otázku.
Získané výsledky zaznamenáme do kontingenční tabulky.

Před
přečtením 

Po přečtení studie

ano ne

ano 67 21

ne 148 33

Zajímá  nás,  zda  studie  ovlivnila  názor  osob  na  globální  oteplování.  Pro
podobné účely je použití  χ2 testu nezávislosti metodicky nesprávné. Místo něj
můžeme využít  McNemarův test,  který je  vhodný pro tzv.  párová data  (pro
každou osobu byla provedena dvě měření, která tvoří pár). 

Použití  McNemarova  testu  a  interpretaci  jeho  výsledků  si  ukážeme  na

cvičném  souboru  ryma.sav,  který  obsahuje  část  dat  ze  statistického  šetření
provedeného na souboru dětí. Děti ve věku 12 let byly na dotázány, zda měli
v průběhu roku silnou rýmu. Tytéž děti  byly znovu dotázány za dva roky (ve
věku 14 let). Data pochází z článku Bosch, Proskin (2012).

V programu SPSS volbou File  Open  Data…→ →  otevřete soubor ryma.sav.

V otevřeném souboru najdete tři  nominální  proměnné.  Proměnná  dite udává

identifikační čísla jednotlivých dětí,  proměnná ryma_12 se týká výskytu silné

rýmy u dětí  ve věku 12 let  (výskyt  rýmy je  kódován číslem  1,  absence rýmy

číslem 0) a proměnná ryma_14 se týká výskytu silné rýmy u dětí ve věku 12 let

(opět  kódováno  1 a  0).  Nyní  vyslovíme tzv.  nulovou  hypotézu  McNemarova
testu:
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H0: Výskyt silného kašle u dětí ve věku 12 a 14 let se neliší.

Jinými slovy, pokud nulová hypotéza platí, znamená to, že u dětí ve věku
12 let  se silný kašel vyskytuje stejně často jako u dětí  ve věku 14 let.   Pokud
nulová hypotéza neplatí, znamená to, že v některé věku dítěte (12 nebo 14 let) je
výskyt silného kašle častější.

Pro spuštení   McNemarova testu zvolte v hlavním menu programu SPSS

položku Analyze  Descriptive Statistics  Crossabs…→ → .  

Zobrazí se dialogové okno Crosstabs (křížové neboli kontingenční tabulky)
V jeho levé  části  můžete  klepnutím označit  proměnnou,  jejíž  hodnoty  budou
určovat řádky (Rows) nebo sloupce (Columns) kontingenční tabulky.  Samotný
výběr potom uskutečníte klepnutím na některé z tlačítek se šipkami. Označte

nejprve  proměnnou  ryma_12 a  kliknutím na  tlačítko  na obrázku zvýrazněné

červenou  šipkou  tuto  proměnnou  přenesete  do  pole  Row(s).  Podobným

způsobem přenesete proměnnou ryma_14 do pole Column(s). Nyní ještě zvolte

typ testu klepnutím na tlačítko Statistics.... 
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Zobrazí se dialogové okno Crosstab Statistics, ve kterém zaškrtněte položku 

McNemar a dialogové okno potvrďte tlačítkem Continue. Tím se vrátíte zpět do

dialogového okna  Crosstabs.  Zde v tuto chvíli  nebudete provádět žádná další

nastavení, pouze dialogové okno potvrďte klepnutím na tlačítko  OK. Otevře se
nové okno s výstupem provedené analýzy.

 

Pojďme  se  podívat  na  význam  jednotlivých  výstupních  tabulek.  V  první

tabulce  Case Processing Summary najdete v posledním sloupci  Total  celkový

počet dětí v souboru (je jich 96), ve sloupci Missing počet dětí, u kterých chybí

hodnota některé z proměnných  ryma_12, ryma_14 (v případě našeho souboru

nechybí žádná hodnota) a ve sloupci Valid počet dětí, u kterých jsou k dispozici

platné hodnoty obou proměnných  ryma_12 a ryma_14.  Pouze odpovědi  dětí,

které jsou započítány ve sloupci Valid, jsou využity pro následné analýzy. 

Druhá výstupní  tabulka  Ryma_12 *  Ryma_14 Crosstabulation je  klasická

kontingenční tabulka sestavená na základě vstupních dat pro proměnné Pohlaví

a Stát, doplněná řádkovými a sloupcovými součty (Total).

Třetí  tabulka  Chi-Square  test obsahuje  výsledky  McNemarova  testu

v podobě  p-hodnoty (Exact. Sig.). Je-li tato hodnota nižší než zvolená hladina
významnosti  testu  α,  potom  zamítáme  nulovou  hypotézu  a  přijímáme
alternativní  hypotézu.  V  našem  případě  je  p-hodnota  pro  McNemarův  test
0,001,  tedy  na  hladině  významnosti  5  %  zamítáme  nulovou  hypotézu
a přijímáme hypotézu alternativní: Výskyt silné rýmy u dětí ve věku 12 a 14 let
se statisticky významně liší.

Při podrobnějším pohledu na četnosti ve druhé tabulce zjistíme, že relativní
četnost dětí  s  výskytem silného kašle pouze ve věku 12 let je 6/96  = 6,3 %,
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zatímco  relativní četnost dětí s výskytem silného kašle pouze ve věku 14 let je
24/96  = 25 %, tedy výrazně vyšší. Takovéto subjektivní posouzení pravdivosti či
nepravdivosti hypotézy však pro vyslovení vědecky hodnotného závěru nestačí.
Jakékoliv tvrzení o statistických datech je vždy nutné podložit výsledky vhodně
zvoleného  statistického testu (nebo i více testů).

Zapamatujte  si: V  případě,  že  máte  k  dispozici  párová  nominální  data
(získaná  například  opakovaným  měřením  na  témže  souboru  statistických
jednotek),  měli  byste  namísto  klasického  χ2 testu  nezávislosti  (popřípadě
Fischerova testu) použít McNemarův test.

Kontrolní otázky

1. Jaká  je  obvyklá  (doporučovaná)  hodnota  hladiny  významnosti  pro
statistické testy?

2. Kterou z hypotéz statistického testu zamítnete, je-li  zjištěná  p-hodnota
menší než  zvolená hodnota hladiny významnosti?

3. Závěry kterého statistického testu použijete v případě, že program SPSS
vypíše  na  výstupu  pod  tabulkou  Chi-Square  Tests text  „2  cells  have
expected count less then 5.“?

4. Co je to síla statistického testu?

5. Jaký  je  rozdíl  mezi χ2 testem  nezávislosti  a  McNemarovým  testem
z hlediska dat, na která test použijeme?
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4 Analýza ordinálních proměnných v programu SPSS

Cíle

Po prostudování této kapitoly:

 Budete  schopni  zvolit  statistický  test  z  nabídky  programu SPSS podle

charakteru ordinálních proměnných a cíle prováděné analýzy.

 Budete  schopni  interpretovat  výstupy  jednotlivých  statistických  testů

týkajících se ordinálních proměnných. 

Pojmy k zapamatování (klíčová slova)

 Mann-Whitneyův
test 
 

 Wilcoxonův test

 Likertovy škály

 Spearmanův
koeficient korelace

V předchozí  kapitole jsme si  ukázali  základní postupy při  zpracování  hodnot
nominálních proměnných. Připomeňme, že hodnoty nominálních proměnných
sice  můžeme  označit  čísly,  tato  čísla  však  nevyjadřují  pořadí.  Označíme-li

například hodnoty proměnné Pohlaví tak,  že muž = „0“, žena = „1“, nelze toto

označení  chápat  tak,  že  0  <  1  (taková  interpretace  by  znamenala,  že
upřednostňujeme muže před ženami, nebo naopak ženy před muži). 

V  této  kapitole  se  budeme  zabývat  analýzou  ordinálních  proměnných.
Hodnoty ordinální  proměnné lze (na rozdíl  od hodnot nominální  proměnné)
seřadit  do  posloupnosti  od  nejmenší  k  největší  (nebo  obráceně  od  největší
k nejmenší).  Typickým  příkladem  je  třeba  klasifikace  ve  škole.  Jednotlivé
známky  lze  vyjádřit  slovy  („výborně“,  „chvalitebně“,  „dobře“,  „dostatečně“
a „nedostatečně“),  nebo čísly  (1,  2,  3,  4,  5),  v  obou případech však  můžeme
hodnoty  seřadit  od „nejlepší“  známky po „nejhorší“  známku.  Likertovy škály
jsou  dalším  příkladem  ordinálních  proměnných.  Například  hodnoty  škály
„naprosto  souhlasím“,  „spíše  souhlasím“,  „neutrální  postoj“,  „spíše
nesouhlasím“,  „naprosto  nesouhlasím“  jsou  seřazené  od  hodnoty  vyjadřující
nejvyšší míru souhlasu s určitým tvrzením k hodnotě vyjadřující nejnižší míru
souhlasu.      

Při  analýze ordinálních dat si  můžeme položit  celou řadu otázek.  Jednou
z nejčastějších  je,  zda  se  dva  soubory  liší  v  hodnotách  určité  ordinální
proměnné.  Například se  můžeme ptát,  zda  je  statisticky  významný rozdíl  ve
známkách z matematiky mezi dvěma třídami stejného ročníku. Nebo se můžeme
ptát, zda je statisticky významný rozdíl v míře souhlasu s tvrzením „Nakupování
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je můj oblíbený způsob trávení volného času.“  mezi muži a ženami. Chceme-li
odpovědět na uvedené otázky, můžeme využít tzv. Mann-Whiteyův test.      

Mann-Whitneyův test
Použití  Mann-Whitneyova  testu  a  interpretaci  jeho  výsledků  si  ukážeme  na

cvičném souboru  cvicny1.xlsx,  který obsahuje část dat ze statistického šetření
provedeného na souborech studentů  pedagogických fakult  v České republice
a v Polsku.

V  programu  SPSS  volbou  File   Open   Data…→ →  otevřete  soubor

cvicny1.sav, který jste vytvořili v druhé kapitole na základě souboru cvicny1.xlsx
a  ve  kterém  jsou  již  provedena  všechna  potřebná  nastavení  parametrů

proměnných. Pozor, pokud byste otevřeli původní soubor cvicny1.xlsx, nebudou
proměnné nastavené správným způsobem!

V otevřeném souboru najdete ordinální proměnnou  a1_chci_se_stát_učitelem.
Hodnoty této proměnné jsou vyjádřením míry souhlasu jednotlivých studentů
s tvrzením „Jsem  si  jistý/á,  že  se  chci  stát  učitelem/kou.“  na  pětistupňové
Likertově škále (jednotlivé stupně škály jsou kódovány čísly 1, 2, 3, 4, 5, přičemž
hodnota 1 znamená nejvyšší míru souhlasu a hodnota 5 nejnižší míru souhlasu
s  uvedeným tvrzením).  Nyní  vyslovíme nulovou hypotézu  Mann-Whitneyova
testu:

H0:  Názory  Čechů  a  Poláků  v  otázce  „Jsem  si  jistý/á,  že  se  chci  stát
učitelem/kou.“ se neliší.

Jinými  slovy,  pokud  nulová  hypotéza  platí,  znamená  to,  že  studenti
pedagogické  fakulty  v  České  republice  se  názorově  neliší  od  studentů
pedagogické fakulty v Polsku ve zmíněné otázce. Pokud nulová hypotéza neplatí,
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znamená to, že v některé zemi je mezi studenty pedagogické fakulty větší zájem
stát se učitelem/kou. 

Pro  spuštění  Mann-Whitneyova  testu  zvolte  v  hlavním  menu  programu

SPSS   položku Analyze   → Nonparametric  Tests   Legacy  Dialogs  → →

2 Independent Samples….

Zobrazí  se  dialogové okno  Two-Independent-Samples  Tests (test  pro  dva
nezávislé  výběry).  V jeho  levé  části  můžete  klepnutím  označit  analyzovanou
proměnnou „Chci  se stát  učitelem“ a poté ji  klepnutím na tlačítko se šipkou

přenést do pole Test Variable List. 

Nyní ještě musíte zvolit proměnnou, podle které budou studenti rozděleni
do dvou souborů, jež budeme porovnávat. Pro výše uvedenou nulovou hypotézu

se  bude  jednat  o nominální  proměnnou  Stát.  V  levé  části  dialogového  okna
proto tuto proměnnou nejprve označte a poté ji klepnutím na tlačítko se šipkou

přeneste do pole Grouping Variable. Hned pod tímto polem se nachází tlačítko

Define  Groups...,  klepnutím  na  něj  otevřete  dialog  pro  nastavení  hodnot

proměnné Stát odpovídajících jednotlivým souborů. Vložte hodnoty 1 (Česko) a

2 (Polsko) a dialog potvrďte klepnutím na tlačítko Continue.
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V dialgovém okně  Two-Independent-Samples Tests  ještě zkontrolujte, zda

je  zaškrtnuto  políčko  Mann-Whitney  U a  poté  dialog  potvrďte  klepnutím na

tlačítko OK. Otevře se nové okno s výstupem provedené analýzy. 

Pojďme  se  podívat  na  význam  jednotlivých  výstupních  tabulek.  V  první

tabulce  Ranks najdete  pořadové  statistiky  týkající  Mann-Whitneyova  testu:

Počty  studentů  v  jednotlivých  souborech  (N),  průměrné  pořadí  studentů

v jednotlivých souborech (Mean Rank) a součet pořadí studentů v jednotlivých

souborech  (Sum  of  Ranks).  Pro  hlubší  pochopení  významu  posledních  dvou
zmíněných statistik  je  nutné znát  teoretický princip Mann-Whitneyova testu.
Seznámit se s ním můžete  například v učebnici Litschmanová (2011, s.  193),
avšak  pro  posouzení  výsledku  testování  není  znalost  uvedených  statistik
nezbytná. 

Ve druhé tabulce Test Statistics jsou uvedeny souhrnné statistiky vypočtené
na základě statistik z první tabulky. Na prvním řádku najdete testové kritérium

Mann-Whitneyova  testu,  které  bývá  obvykle  v  literatuře  označeno  U.  Jeho
hodnota se porovná s hodnotami z tabulky kritických hodnot Mann-Whitneyova
testu  (tyto  tabulky  jsou  součástí  běžných  učebnic  statistiky,  viz  například

Litschmanová (2011, s. 355)). Dalším používaným kritériem je Wilcoxonovo W,
jehož  hodnotu  lze  také  porovnat  s  tabulkovými  hodnotami.   V  případě
dostatečného  rozsahu  výběrových  souborů  (doporučuje  se  více  než   30

statistických jednotek v každém souboru) můžeme využít testové kritérium  Z,
jehož hodnota  se  porovná s  kritickými hodnotami  normovaného normálního
rozdělení. Pokud nechceme pracovat s tabulkami kritických hodnot, může nám

pro vyslovení  závěru stačit  p-hodnota testu  (Asymp.  Sig.).  Je-li  tato hodnota
nižší  než  zvolená  hladina  významnosti  testu  α,  potom  zamítáme  nulovou
hypotézu  a  přijímáme  alternativní  hypotézu.  V  našem  případě  je  
p-hodnota rovna  0,3511, což je více než 0,05 a tedy na hladině významnosti 5 %
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nezamítáme nulovou hypotézu.  Výsledek testování  lze  formulovat  takto:  „Na
hladině  významnosti  5  %  nebyl  zjištěn  statisticky  významný  rozdíl  mezi
studenty  české  pedagogické  fakulty  a  polské  pedagogické  fakulty  v  otázce
„Jsem si jistý/á, že se chci stát učitelem/kou.“ 

Spearmanův koeficient korelace
Další otázkou, kterou si můžeme při analýze ordinálních dat položit, je otázka
vztahu mezi jednotlivými proměnnými. Například se můžeme ptát, zda je nějaký
vztah  mezi  známkami  ve  dvou  různých  vyučovacích  předmětech  u  studentů
některého ročníku. Některé vyučovací předměty vyžadují podobné intelektuální
dovednosti  a  proto  se  můžeme  domnívat,  že  mezi  známkami  v těchto
předmětech bude nějaký vztah.  Například studenti,  kteří  mají  dobré známky
z matematiky mívají obvykle i dobré známky z fyziky. 

Ve  statistice  se  pro  měření  těsnosti  vtahu  mezi  veličinami  (statistickými
proměnnými) používá koeficient korelace. Hodnoty tohoto koeficientu leží vždy
v  intervalu  od  –1  do  1.  Hodnota  korelačního  koeficientu  blízká  1  vyjadřuje
kladný vztah mezi proměnnými:  čím  větší jsou hodnoty jedné proměnné, tím
větší jsou  i  hodnoty  druhé  proměnné.  Naproti  tomu  hodnota  korelačního
koeficientu blízká –1 vyjadřuje záporný vztah mezi proměnnými: čím větší jsou
hodnoty  jedné  proměnné,  tím  menší jsou  hodnoty  druhé  proměnné.  Je-li
hodnota korelačního koeficientu blízká nule, není mezi hodnotami proměnných
významný vztah.  

Speciálně pro ordinální proměnné je definován tzv. Spearmanův koeficient
korelace.  Jeho  výpočet  a  interpretaci  jeho  hodnot  si  ukážeme  na  cvičném

souboru  cvicny1.xlsx,  který  obsahuje  část  dat  ze  statistického  šetření
provedeného na souborech studentů  pedagogických fakult v České republice a
v Polsku.

V  programu  SPSS  volbou  File   Open   Data…→ →  otevřete  soubor

cvicny1.sav, který jste vytvořili v druhé kapitole na základě souboru cvicny1.xlsx
a  ve  kterém  jsou  již  provedena  všechna  potřebná  nastavení  parametrů

proměnných. Pozor, pokud byste otevřeli původní soubor cvicny1.xlsx, nebudou
proměnné nastavené správným způsobem!

Představte  si,  že  chcete  zjistit,  zda  je  nějaký  vztah  mezi  proměnnými

a1_chci_se_stát_učitelem,  b2_s_metodami_výuky_spokojen  a  e2_celkově_

příprava_užitečná. Hodnoty těchto proměnných jsou vyjádřením míry souhlasu
jednotlivých  studentů  s tvrzeními  „Chci  se  stát  učitelem/učitelkou.“,
„S metodami výuky jsem spokojen.“ a „Celkově považuji  profesní přípravu za
užitečnou.“ na  pětistupňové  Likertově  škále  (jednotlivé  stupně  škály  jsou
kódovány čísly 1, 2, 3, 4, 5, přičemž hodnota 1 znamená nejvyšší míru souhlasu
a hodnota 5 nejnižší míru souhlasu s uvedeným tvrzením). 
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Pro  výpočet  Spearmanova  koeficientu  korelace  zvolte  v  hlavním  menu

programu SPSS  položku Analyze  Correlate  Bivariate…→ → .

Zobrazí  se  dialogové  okno  Bivariate  Correlations (korelace  mezi  dvěma
proměnnými). V jeho levé části můžete klepnutím označit zvolenou proměnnou

a  poté  ji  klepnutím  na  tlačítko  se  šipkou  přenést  do  pole  Variables.  Tímto
způsobem vyberte tři výše zmíněné proměnné (viz obrázek). 

Nyní  ještě  zaškrtněte  políčko  Spearman v  části  okna  Correlation

Coefficients a poté dialog potvrďte klepnutím na tlačítko  OK. Otevře se nové
okno s výsledky provedených výpočtů. 

Pojďme  se  podívat  na  význam  jednotlivých  hodnot  ve  výstupní  tabulce.
V záhlaví řádků a sloupců jsou uvedeny popisky jednotlivý proměnných (text

vložený ve sloupci  Label v zobrazení  Variable View). Z nich je zřejmé, kterých
dvou proměnných se týká konkrétní buňka v tabulce. V samotné buňce potom
první  číslo  odpovídá  hodnotě  Spearmanova  koeficientu  korelace  příslušných

dvou proměnných (Correlation Coefficient). Druhé číslo vyjadřuje statistickou
významnost  hodnoty  Spearmanova  koeficientu  korelace  v  podobě  p-hodnoty
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(Sig. (2-tailed)) – ta slouží k testování nulové hypotézy „Hodnota Spearmanova
koeficientu korelace  je  rovna nule.“  proti  alternativě „Hodnota Spearmanova
koeficientu korelace se liší od nuly.“ Třetí číslo se týká počtu respondentů, na
základě  jejichž  odpovědí  byla  hodnota  Spearmanova  koeficientu  korelace

vypočtena (N). 

Například  pro  proměnné  „Chci  se  stát  učitelem/učitelkou.“  a  „Celkově
považuji  profesní  přípravu za  užitečnou.“ je  hodnota  korelačního koeficientu
rovna 0,078. Tato hodnota se statisticky významně neliší od nuly ani na jedné
z hladin významnosti  1  % a 5 %  (p-hodnota 0,195 je  větší  než 0,01 i  0,05).
Můžeme tedy prohlásit, že jsme nezjistili statisticky významný (korelační) vztah
mezi  proměnnými  „Chci  se  stát  učitelem/učitelkou.“  a  „Celkově  považuji
profesní přípravu za užitečnou.“ 

Pro větší  přehlednost jsou hodnoty Spearmanova korelačního koeficientu,
které se statisticky významně liší  od nuly,  označeny hvězdičkou (pro hladinu
významnosti 5 %) a dvěma hvězdičkami (pro hladinu významnosti 1 %).  Takto
hned  vidíme,  že  například  pro  proměnné  „Chci  se  stát  učitelem/učitelkou.“
a „S metodami výuky jsem spokojen.“ se hodnota korelačního koeficientu 0,154
statisticky významně liší od nuly na hladině významnosti 1 % a tedy samozřejmě
i  na hladině významnosti  5  %  (p-hodnota 0,009 je  menší  než   0,01  a  tedy
samozřejmě  i  než  0,05).  Můžeme  tedy  tvrdit,  že  jsme  prokázali  statisticky
významný (kladný) vztah mezi proměnnými „Chci se stát učitelem/učitelkou.“
a „S metodami výuky jsem spokojen.“ a to i přesto, že je hodnota Spearmanova
koeficientu  korelace  na  první  pohled  poměrně  „vzdálená“  od  hodnoty  1.  Ve
statistických  datech,  která  máme  k  dispozici,  se  tedy  dá  vysledovat  určitá
tendence ve smyslu, že mnozí studenti, kteří více souhlasí s tvrzením „Chci se
stát učitelem/učitelkou.“, také více souhlasí s tvrzením „S metodami výuky jsem
spokojen.“

Není asi překvapením, že pro proměnné „S metodami výuky jsem spokojen.“
a  „Celkově  považuji  profesní  přípravu  za  užitečnou.“  je  hodnota  korelačního
koeficientu  0,475  poměrně  vysoká  a  statisticky  významně se  liší  od  nuly  na
hladině významnosti 1 % a tedy samozřejmě i na hladině významnosti 5 %. Zde
se ukazuje z věcného hlediska poměrně dobře pochopitelná tendence ve smyslu,
že studenti, kteří jsou více spokojeni s metodami výuky, hodnotí obvykle i lépe
celkovou užitečnost profesní přípravy.“ 

 

Kontrolní otázky a úkoly

1. Je barva očí ordinální proměnnou? A co stupeň dosaženého vzdělání?
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2. Jaký je vztah mezi statistickými proměnnými v případě, že je hodnota
Spearmanova koeficientu korelace blízká nule.

3. Jaká může být minimální a maximální hodnota Spearmanova koeficientu
korelace. Jak lze tyto hodnoty interpretovat.

4. Jaký je rozdíl mezi Mann-Whitneyovým a Wilcoxonovým testem?
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5 Analýza intervalových proměnných v programu SPSS

Cíle

Po prostudování této kapitoly:

 Budete  schopni  vytvářet  intervalové proměnné na základě Likertových

škál. 

 Budete  schopni  zvolit  statistický  test  z  nabídky  programu SPSS podle

charakteru intervalových proměnných a cíle prováděné analýzy.

 Budete  schopni  interpretovat  výstupy  jednotlivých  statistických  testů

týkajících se intervalových proměnných. 

Pojmy k zapamatování (klíčová slova)

 Kvalitativní
proměnné

 Jednovýběrový  
t-test 
 

 Kvantitativní
proměnné

 Párový test

 Dvouvýběrový  
t-test 

V  předchozích  kapitolách  jsme  si  ukázali  základní  postupy  při  zpracování
hodnot  nominálních  a  ordinálních  proměnných.  Připomeňme,  že  hodnoty
nominálních  proměnných  nelze  seřadit  (nelze  rozhodnout  o  jejich  pořadí).
Naproti tomu hodnoty ordinálních proměnných lze seřadit do posloupnosti od
nejmenší  k  největší  (nebo  obráceně  od  největší   k nejmenší).  Nominální
a ordinální  proměnné  bývají  souhrnně  označovány  jako  kvalitativní (jejich
hodnoty jsou vyjádřeny slovně). U kvalitativních proměnných nejsme obecně
schopni  posoudit  „vzdálenost“  jednotlivých  hodnot  od  sebe.  Vzpomeňme  si
například na klasifikační stupnici používanou při hodnocení ve škole. Těžko lze
zaručit,  že  rozdíl  mezi  znalostmi  žáků,  kteří  jsou  hodnocení  stupni  výborně
a chvalitebně  je  stejný,  jako rozdíl  mezi  znalostmi  žáků hodnocenými  stupni
dostatečně a nedostatečně. 

Jiným  typem  proměnných  jsou  kvantitativní proměnné.  Na  rozdíl  od
kvalitativních  proměnných jsou  jejich  hodnoty  vždy  vyjádřeny  číselně1.  Mezi
kvantitativní  číselné  proměnné  patří  proměnné  intervalové  a  poměrové.
U intervalových proměnných má smysl otázka „o kolik“ je jedna hodnota větší
než druhá. V případě poměrových proměnných má navíc smysl otázka „kolikrát“

1 Hodnoty některých kvalitativních proměnných mohou být také vyjádřeny číselně, avšak za
původní je možno považovat slovní vyjádření.  Například označení klasifikačních stupňů čísly
1, 2, 3, 4, 5 běžně používané v českých školách je pouhým vyjádřením pořadí jednotlivých stupňů
vyjádřených slovně.  V různých zemích se počet  těchto stupňů liší,  navíc  v  některých zemích
(USA, Kanada, aj.) se jednotlivé klasifikační stupně neoznačují čísly, ale písmeny A, B, C, D, E, F.
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je jedna hodnota větší než druhá. Například teplota měřená na Celsiově stupnici
se dá považovat za intervalovou proměnnou, ale nikoliv za poměrovou, neboť   je
nesmyslné považovat například teplotu 2° C za dvakrát větší než teplotu  1° C. 

Poněkud  rozporuplné  jsou  odpovědi  statistiků  na  otázku,  zda  je  možné
považovat  Likertovy  škály  za  intervalové  proměnné.  Někteří  statistici  tuto
možnost  zcela  odmítají  (Jamieson,  2004),  jiní  naopak  tvrdí  (Pell,  2005),  že
určité  statistické  metody  určené  pro  intervalové  proměnné  jsou  poměrně
„tolerantní“ i vůči Likertovým škálám (zejména těm s větším počtem stupňů).
Při  jejich  použití  jsou  však  důležité  hlubší  znalosti  statistiky,  neboť  je  třeba
vědět,  jak  se  různé  statistické  metody  chovají  při  mírném  porušení  jejich
předpokladů.  Obecně  tedy  nelze  doporučit  „bezhlavé“  používání  statistických
metod určených pro intervalové proměnné pro data získaná z Likertových škál.

Při  analýze  kvantitativních  dat  se  často  používají  metody,  které  navíc
předpokládají  určité  pravděpodobnostní  rozdělení  dat  –  nejčastěji  tzv.
normální (Gaussovo)  rozdělení.  V  případě,  že  statistická  data  nemají
předepsané  rozdělení,  mohou  být  výsledky  těchto  metod  zkreslené,  nebo
dokonce zcela chybné. Normalitu rozdělení statistických dat je možno vizuálně
posoudit  pomocí  tzv.  Q-Q  grafu  a  popřípadě  otestovat  pomocí  některého  ze
statistických  testů.  Obě  možnosti  jsou  v  programu SPSS k  dispozici  a  jejich
použití si v této kapitole také ukážeme. 

Jednou z možností, jak získat pomocí Likertových škál statistické proměnné,
které  se  svými  vlastnosti  blíží  vlastnostem  kvantitativních  proměnných,  je
sečtení hodnot získaných z několika Likertových škál,  které spolu významově
souvisí (Carafio, Rocco, 2009). Typickým příkladem mohou být Likertovy škály

uvedené  v  souboru cvicny1.xlsx,  který  o  obsahuje  část  dat  ze  statistického
šetření  provedeného  na  souborech  studentů  pedagogických  fakult  v  České
republice a v Polsku. Několik položek v tomto šetření se zabývalo spokojeností
studentů se studiem. Konkrétně se jednalo o položky:

a) Se strukturou studia a  obsahem výuky jsem zcela spokojen/a.
b) S používanými metodami jsem zcela spokojen/a.
c) S vyučujícími jsem zcela spokojen/a.
d) S propojením teorie a praxe zcela spokojen/a.
e) Celkově považuji profesní přípravu za maximálně užitečnou.

Pro každou z těchto položek měli studenti vyjádřit míru svého souhlasu na
pětistupňové Likertově škále (jednotlivé stupně škály jsou kódovány čísly 1, 2, 3,
4, 5, přičemž hodnota 1 znamená nejvyšší míru souhlasu a hodnota 5 nejnižší
míru  souhlasu  s  uvedeným  tvrzením).  Všech  pět  uvedených  položek  spolu
významově  souvisí  (vyšší  hodnota  každé  z  těchto  položek  by  měla  přispívat
k celkové spokojenosti se studiem). Pokud sečteme hodnoty všech těchto pěti
položek u určitého studenta, získáme novou statistickou proměnnou, která by
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měla  vyjadřovat  jakousi  „celkovou  spokojenost  se  studiem“.  Hodnoty  této
proměnné  budou  v  rozsahu  od  5  do  25.  Takto  získaná  proměnná  má  ze
statistického  hlediska  vlastnosti  výrazně  bližší  klasickým  kvantitativním
proměnným,  než  měly  původní  Likertovy  škály  (nabývá  výrazně  vyššího
množství hodnot). 

Zajímavé  je,  že  pravděpodobnostní  rozdělení  hodnot  proměnné  získané
sečtením většího množství hodnot získaných z Likertových škál se svým tvarem
blíží  normálnímu  rozdělení  (tento  fakt  plyne  z  tzv.  centrální  limitní  věty).
V našem výše uvedeném příkladě jsme sečetli  hodnoty pěti  proměnných (což
není mnoho pro účinné použití centrální limitní věty), nicméně rozdělení nově
získané  proměnné  bude  zcela  jistě  bližší  normálnímu  rozdělení,  než  byly
původní proměnné (jejich rozdělení dokonce nemusí být ani známo).  Carafio
a Rocco (2009) v této souvislosti mluví o nepsaném psychometrickém pravidle,
které  radí  sečíst  alespoň  8  položek  vyjádřených  na  minimálně  pětibodové
Likertově škále  pro  získání  proměnné,  na  kterou  můžeme aplikovat  všechny
běžné  statistické  metody  určené  pro  kvantitativní  data. Povzbudivým  navíc
může být konstatování, že mnohé metody používané při analýze kvantitativních
dat (například tzv. Studentův t-test a Fischerův  F-test, se kterými se za malou
chvíli  seznámíte)  sice  předpokládají  normalitu  rozdělení  vstupních  dat,  ale
nejsou příliš citlivé na její drobné porušení.

Při analýze kvantitativních dat si můžeme položit celou řadu otázek. Jednou
z nejčastějších  je,  zda  se  dva  soubory  liší  v  hodnotách  určité  kvantitativní
proměnné.  Například se  můžeme ptát,  zda  je  statisticky  významný rozdíl  ve
výsledcích  v  testu  (vyjádřených  pomocí  počtu  získaných  bodů)  mezi  dvěma
třídami stejného ročníku.  Nebo se můžeme ptát,  zda je  statisticky významný
rozdíl v množství podkožního tuku u osob před a po absolvování speciálního
půlroční  programu  zaměřeného  na  pravidelné  sportovní  aktivity.  Chceme-li
odpovědět na uvedené otázky, můžeme využít Studentův t-test. Přitom v prvním
případě  použijeme  tzv.  dvouvýběrový  Studentův  t-test  (porovnáváme  dva
nezávislé výběry – dvě různé třídy žáků), zatímco ve druhém případě použijeme
tzv.  jednovýběrový  (párový)  Studentův  t-test  (porovnáváme  tentýž  výběrový
soubor sám se sebou v různých časových okamžicích).     

Dvouvýběrový Studentů t-test
Použití dvouvýběrového Studentova  t-test testu a interpretaci jeho výsledků si

ukážeme  na  cvičném  souboru  cvicny1.xlsx,  který  obsahuje  část  dat  ze
statistického šetření provedeného na souborech studentů pedagogických fakult
v České republice a v Polsku.

V  programu  SPSS  volbou  File   Open   Data…→ →  otevřete  soubor

cvicny1.sav, který jste vytvořili v druhé kapitole na základě souboru cvicny1.xlsx
a  ve  kterém  jsou  již  provedena  všechna  potřebná  nastavení  parametrů
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proměnných. Pozor, pokud byste otevřeli původní soubor cvicny1.xlsx, nebudou
proměnné nastavené správným způsobem!

V otevřeném  souboru  najdete  ordinální  proměnné  a2 až  e2,  které  se  týkají
spokojenosti  se  studiem.  Na  základě  těchto  proměnných  vytvoříme  novou

proměnnou  spokojenost_soucet,  která  bude  jejich  součtem.  Takto  vzniklou
proměnnou  využijeme  při  testování  následující  nulové  hypotézy  pomocí
dvouvýběrového Studentova testu.

H0: Názory Čechů a Poláků na spokojenost se studiem neliší.

Jinými  slovy,  pokud  nulová  hypotéza  platí,  znamená  to,  že  studenti
pedagogické  fakulty  v  České  republice  se  názorově  neliší  od  studentů
pedagogické fakulty v Polsku ve zmíněné otázce. Pokud nulová hypotéza neplatí,
znamená  to,  že  v  některé  zemi  je  mezi  studenty  pedagogické  fakulty  větší
spokojenost se studiem. 

Pro vytvoření nové proměnné  spokojenost_soucet zvolte v hlavním menu

programu SPSS  položku Transform  Compute Variable→ ….

Zobrazí  se  dialogové  okno  Compute  variable.  Do  textového  pole Target

Variable zapište  název  nové  proměnné  spokojenost_soucet.  V  seznamu
proměnných v  levé  části  dialogového  okna  označte  proměnnou

a2_se_strukturou_studia_spokojen a  poté  ji  klepnutím na tlačítko  se  šipkou

přeneste do pole  Numeric  Expression.  Za takto vloženou proměnnou zapište

znak  „+“  pro  součet  a  poté  označte   v  levé  části  dialogového  okna  další

proměnnou b2_s_metodami_výuky_spokojen.  Tuto proměnnou klepnutím na

tlačítko se šipkou přeneste do pole Numeric Expression a za ni zapište další znak

„+“.  Tímto  způsobem  postupně  vytvořte  v  poli  Numeric  Expression výraz
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vyjadřující  součet  proměnných  a2 až  e2 (viz  obrázek).  Dialog  poté  potvrďte

klepnutím na tlačítko OK.

Nově  vytvořenou  proměnnou  spokojenost_soucet je  nutné  ještě  správně

nastavit. Za tímto tímto účelem se kliknutím na záložku Variable View přepněte
do  zobrazení  pro  nastavení  parametrů  proměnných.  Nejprve  nastavte  popis

významu  proměnné  ve  sloupci  Label,  kam  můžete  zapsat  například

„Spokojenost se studiem – součet“.  Ve sloupci  Type si  všimněte,  že program

SPSS  správně  rozpoznal,  že  proměnná  spokojenost_soucet je  numerická.
Maximální délku čísla uloženého v této proměnné můžete ponechat beze změny,

tento údaj najdete ve sloupci Width. Počet desetinných míst ve sloupci Decimals

nastavte na 0. 
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Velmi  důležité  je  správně  nastavit  typ  proměnné  ve  sloupci  Measure.

Proměnná  spokojenost_soucet byla  vytvořena jako součet  pěti  proměnných,
jejichž hodnoty byly získány na základě Likertovy škály.  Jak jsme zmínili  na
začátku  této  kapitoly,  takto  vytvořenou  proměnnou je  možno  považovat  za

intervalovou kvantitativní proměnnou, proto nastavte typ Scale. 

Hodnoty  ve  sloupci  Columns udávají  šířku  sloupce a  hodnoty  ve  sloupci

Align určují  způsob  zarovnání  hodnot.  Obojí  se  týká  zobrazení  sloupce

s hodnotami  proměnných  v  zobrazení  Data  View (do  tohoto  zobrazení  se

přepnete  pomocí   záložky  Data  View v dolní  části  hlavního  okna  programu
SPSS). 

Poslední  nastavením,  které  byste  obvykle  neměli  vynechat  je  označení

chybějících hodnot (missing values). V našem případě však u proměnných a2 až

e2 žádné chybějící hodnoty nejsou (všichni respondenti tyto položky dotazníku

vyplnili), proto ani u proměnné spokojenost_soucet žádné hodnoty nechybí. 

Poté  co  jste  provedli  všechna  potřebná  nastavení  proměnné

spokojenost_soucet,  doporučujeme  znovu  uložit  datový  soubor  v  nativním
formátu  programu  SPSS.  Jedině  tak  zůstanou  uložený  všechny  zvolené
parametry proměnné i po ukončení programu SPSS. V hlavním menu programu

zvolte položku File  Save→ , nebo použijete klávesovou zkratku Ctrl + S.

Nyní již můžeme zahájit testování nulové hypotézy pomocí dvouvýběrového
Studentova  testu.  Pro  jeho  spuštění  zvolte  v  hlavním menu  programu  SPSS

položku Analyze  Compare Means→    Independent Samples T Test…→ .

Zobrazí se dialogové okno Independent-Samples T Test (Studentův test pro
dva nezávislé výběry). V jeho levé části můžete klepnutím označit analyzovanou
proměnnou „Spokojenost se studiem - součet“ a poté ji klepnutím na tlačítko se

šipkou přenést do pole Test Variable(s). 
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Nyní ještě musíte zvolit proměnnou, podle které budou studenti rozděleni
do dvou souborů, jež budeme porovnávat. Pro výše uvedenou nulovou hypotézu

se  bude  jednat  o nominální  proměnnou  Stát.  V  levé  části  dialogového  okna
proto tuto proměnnou nejprve označte a poté ji klepnutím na tlačítko se šipkou

přeneste do pole Grouping Variable. Hned pod tímto polem se nachází tlačítko

Define  Groups...,  klepnutím  na  něj  otevřete  dialog  pro  nastavení  hodnot

proměnné Stát odpovídajících jednotlivým souborů. Vložte hodnoty 1 (Česko) a

2 (Polsko) a dialog potvrďte klepnutím na tlačítko Continue.

Konečně dialog Independent-Samples T Test potvrďte klepnutím na tlačítko

OK. Otevře se nové okno s výstupem provedené analýzy. 

51



Pojďme  se  podívat  na  význam  jednotlivých  výstupních  tabulek.  V  první

tabulce  Group  Statistics najdete  popisné  statistiky  pro  proměnnou

spokojenost_soucet ve dvou zkoumaných výběrových souborech (Češi, Poláci):

Počty  studentů  v  jednotlivých  souborech  (N),  aritmetické  průměry  (Mean),

směrodatné  odchylky  (Std.  Deviation)  a  střední  chyba  průměru  (Std.  Error

Mean). 

Ve druhé tabulce  Independet Sample Tests  jsou uvedeny výsledky testů.
Jako první  je uveden Leveneův test  shodnosti  rozptylů.  Pro něj je vypočtena
hodnota testového kritéria F, kterou je možno porovnat s hodnotami z tabulky
kvantilů  F rozdělení. Pokud nechceme pracovat s tabulkami  F rozdělení, může

nám pro vyhodnocení testu stačit p-hodnota testu (Sig). Je-li tato hodnota nižší
než zvolená hladina významnosti testu  α,  potom zamítáme nulovou hypotézu
a přijímáme  alternativní  hypotézu.  V  případě  Leveneova  testu  shodnosti
rozptylů  lze nulovou hypotézu formulovat takto:

H0:  Rozptyly  hodnot  proměnné  spokojenost_soucet se  v  jednotlivých
populacích (čeští a polští studenti) neliší. 

Pokud  nulová  hypotéza  neplatí,  znamená  to,  že  v  některé  zemi  je  mezi
studenty  pedagogické  fakulty  větší  rozptyl  v  názorech  na  spokojenost  se
studiem. V našem případě je p-hodnota rovna 0,396, což je více než 0,05 a tedy
na  hladině  významnosti  5  %  nezamítáme  nulovou  hypotézu.  Výsledek
Leveneova  testu  shodnosti  rozptylů  lze  formulovat  takto:  „Na  hladině
významnosti 5 % nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v rozptylech názorů
na spokojenost se studiem mezi studenty české pedagogické fakulty a polské
pedagogické  fakulty  (přičemž  názory  studentů  jsou  vyjádřeny  hodnotami

proměnné spokojenost_soucet).“  

Dále jsou ve druhé tabulce uvedeny výsledky samotného Studentova t-testu.
Tento  test  má  dvě  varianty.  První  varianta  předpokládá  shodnost  rozptylů
testované proměnné v porovnávaných souborech. Výsledky této varianty testu

jsou  uvedeny  na  prvním  řádku  tabulky  (Equal  variances  assumed).  Druhá
varianta  nepředpokládá  shodnost  rozptylů  testované  proměnné
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v porovnávaných  souborech  a  její  výsledky  jsou  uvedené  na  druhém  řádku

tabulky  (Equal  variances  not  assumed).  V  našem  případě  není  důvod
předpokládat  odlišnost  rozptylů  v jednotlivých  souborech.  Tuto  domněnku
potvrzuje výsledek  Leveneova testu shodnosti rozptylů. Dále se tedy budeme

zabývat  výsledky  Studentova  t-testu  uvedenými  na  prvním  řádku  (Equal

variances assumed). 

Jako  první  je  uvedena  hodnota  testového  kritéria  t, kterou  je  možno
porovnat s hodnotami z tabulky kvantilů tzv.  Studentova rozdělení pro daný

počet stupňů volnosti (df). Pokud nechceme pracovat s tabulkami Studentova

rozdělení,  může  nám  pro  vyhodnocení  testu  stačit  p-hodnota  testu  (Sig.  2-

tailed). Je-li tato hodnota nižší než zvolená hladina významnosti testu α, potom
zamítáme  nulovou  hypotézu  a přijímáme  alternativní  hypotézu.  V  našem
případě  je  p-hodnota  rovna  0,060,  což  je  více  než  0,05  a tedy  na  hladině
významnosti  5  %  nezamítáme  nulovou  hypotézu.  Připomeňme  znění  nulové
hypotézy:

H0: Názory Čechů a Poláků na spokojenost se studiem neliší.

Výsledek Studentova testu lze formulovat takto: „Na hladině významnosti
5 % nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl  v názorech  na spokojenost se
studiem mezi studenty české pedagogické fakulty a polské pedagogické fakulty
(přičemž  názory  studentů  jsou  vyjádřeny  hodnotami  proměnné

spokojenost_soucet).“  

Kontrolní otázky

1. Jaký je rozdíl mezi kvantitativní a ordinální proměnnou? Je známka ve
škole kvantitativní a ordinální proměnnou?

2. Je možno použít dvouvýběrový Studentův t-test pro testování následující
nulové  hypotézy  na  statistických  datech  ze  souboru  cvicny1.sav?  
Ho:  Názory  Čechů  a  Poláků  v  otázce  „S vyučujícími  jsem  zcela
spokojen/a.“ se neliší.  

3. Jakým způsobem je možno získat z dotazníku,  který obsahuje položky
výhradně v podobě Likertových pětistupňových škál,  kvantitativní  data
s normálním  rozdělením  (nebo  alespoň  s  rozdělením  blízkým
normálnímu).
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6 Metody redukce dimenze dat v programu SPSS

Cíle

Po prostudování této kapitoly:
 Budete schopni zvolit vhodnou metodu redukce dimenze dat z nabídky

programu SPSS podle typu proměnných.
 Budete  schopni  vyhodnotit  úspěšnost  provedené  metody  a  případně

upravit  její  vstupní parametry s cílem získání  lépe interpretovatelného
řešení.

 Budete  schopni  interpretovat  výstupy  jednotlivých  metod  redukce
dimenze dat. 

Pojmy k zapamatování (klíčová slova)

 Metoda  hlavních
komponent

 Kategoriální
metoda  hlavních
komponent

 Faktorová analýza

V předchozích kapitolách jsme se zabývali statistickými metodami, které pracují
nejvýše  s  několika  málo  proměnnými  (mnohé  dokonce  jen  s  jednou
proměnnou). V praxi se ale často setkáváme se soubory, které naopak obsahují
velké  množství  proměnných.  Představme  si  například,  že  provedeme
dotazníkové  šetření,  při  kterém  nám  respondenti  vyplní  dotazník  čítající
řekněme  50  Likertových  položek.  Získáme  tak  soubor,  ve  kterém  je  každý
respondent charakterizován 50 číselnými údaji – číslo 50 tedy můžeme chápat
jako dimenzi našeho datového souboru. Budeme-li se v případě tohoto souboru
zabývat  vztahy  mezi  jednotlivými  dvojicemi  proměnných,  zjistíme,  že  těchto
vztahů je (50⋅49)/2=1225. Vyznat se v tak velkém množství vtahů není vůbec

jednoduché  a  proto  byly  navrženy  metody,  jejichž  cílem  je  snížení  počtu
proměnných  (redukce  dimenze  dat)  při  zachování  co  největšího  množství
informace v datech obsažené. Jednou ze základních metod tohoto typu je tzv.
analýza hlavních komponent (Principal Component Analysis). Jejím cílem je
nahradit  původní  proměnné  menším  množstvím  nových  proměnných,  které
jsou lineární  kombinací původních proměnných, jsou navzájem nekorelované
a vysvětlují  velkou  (maximální  možnou)  část  variability  dat. Takto  získané
proměnné  lze  pak  využít  v  dalších  statistických  metodách,  které  vyžadují
nekorelovanost  proměnných  (například  v  mnohonásobné  regresi,  kde  je
korelovanost regresorů nežádoucí).

55



Klasická analýza hlavních komponent předpokládá na vstupu kvantitativní
data. Při zpracování dotazníků máme ale obvykle k dispozici spíše kvalitativní
data  (nominální  nebo  ordinální).  Pro  účely  redukce  dimenze  kvalitativních
(kategoriálních)  dat  byla  vytvořena  tzv.  kategoriální  analýza  hlavních
komponent (Categorical Principal Components Analysis). 

Kategoriální analýza hlavních komponent
Použití kategoriální analýzy hlavních komponent a interpretaci jejích výsledků si

ukážeme na cvičném souboru  studium.sav,  který data ze statistického šetření
provedeného  na  souborech  studentů  pedagogických  fakult  v  České  republice
a v Polsku.

V  programu  SPSS  volbou  File   Open   Data…→ →  otevřete  soubor

studium.sav.

V otevřeném souboru najdete  ordinální  proměnné  B1 až  B45,  které se týkají
buď  přímo  studia,  nebo  různých  faktorů  se  studiem  souvisejících.  Hodnoty
každé  z  těchto  proměnných  jsou  vyjádřeními  míry  souhlasu  jednotlivých
studentů  s  příslušným  tvrzením  na  pětistupňové  Likertově  škále  (jednotlivé
stupně  škály  jsou  kódovány  čísly  1,  2,  3,  4,  5,  přičemž  hodnota  1  znamená
nejvyšší  míru  souhlasu  a  hodnota  5  nejnižší  míru  souhlasu  s  uvedeným

tvrzením).  Například  hodnoty  proměnné  B2 vyjadřují  míru  souhlasu
jednotlivých  studentů  s  tvrzením  „Nedokáži  si  dobře  zorganizovat  čas  ke
studiu.“ 

Pro  spuštění  kategoriální  analýzy  hlavních  komponent zvolte  v  hlavním

menu programu SPSS  položku Analyze  Dimension Reduction  Optimal→ →

Scaling….
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Zobrazí  se dialogové okno  Optimal  Scaling.  V jeho části  Optimal  Scaling

Level zvolte  položku  Some  variable(s)  are  not  multiple  nominal,  protože
budeme  pracovat  s  ordinálními  proměnnými  a  nikoliv  nominálními.  V  části

nastavení  Number of Sets of Variables ponechte zvolenou položku  One set.

Všimněte  si,  že  v  části  okna  nazvané  Selected  Analysis se  na  základě  výše

uvedeného  nastavení  zvolila  položka  Categorical  Principal  Components
(kategoriální  analýza  hlavních  komponent).  Dialog  potvrďte  klepnutím  na

tlačítko Define.

Zobrazí se další dialogové okno  Categorical Principal Components. V jeho

levé části nejprve klepnutím označte proměnnou B1. Abyste nemuseli všech 45

proměnných přenášet do pole Analysis Variables po jedné, podržte tlačítko Shift

na  klávesnici  a  klepnutím  na  proměnnou  B45 označte  celou  skupinu

proměnných  B1 až  B45 (na  proměnnou  B45 se  snadno  posunete  otáčením
kolečkem  myši).  Poté  klepnutím  na  tlačítko  se  šipkou  přeneste  označené

proměnné do pole Analysis Variables. 
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Nyní ještě musíte programu SPSS sdělit, jakého typu  jsou proměnné, které
chcete  analyzovat.  V  kategoriální  analýze  hlavních komponent  je  možné  na
vstupu  použít  současně  různé  typy  proměnných  (nominální,  ordinální
i metrické).  Jednotlivým proměnným navíc  můžete  přiřadit  různé váhy,  to  je
vhodné  v  případě,  že  některým  proměnným  přisuzujete  větší  důležitost  než

jiným. Označíme-li v poli  Analysis Variables určitou proměnnou, pak můžeme

její  typ  a  váhu  nastavit  klepnutím  na  tlačítko  Define  Scale  and  Weight....
V našem případě jsou všechny vstupní  proměnné ordinální,  proto nebudeme
nastavovat  typ  pro  každou  proměnnou  zvlášť,  ale  provedem  nastavení  pro
všechny proměnné najednou. Za tímto účelem musíme nejprve označit všechny

proměnné v  poli  Analysis  Variables.  To  lze  provést  jednoduše klepnutím na
kteroukoliv  proměnnou  v  tomto  poli  a  poté  stisknutím  kombinace  kláves

Ctrl + A na  klávesnici.  Po  označení  všech  proměnných  klepněte  na  tlačítko

Define Scale and Weight....

Zobrazí se dialogové okno Categorical Principal Components: Define Scale

and Weights. V jeho části Optimal Scaling Level zvolte položku Ordinal a dialog

potvrďte klepnutím na tlačítko Continue.
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Volba  Optimal  Scaling  Level je  důležitým  rozhodnutím,  které  zásadně

ovlivňuje  výsledky  analýzy.  Nastavení  Optimal  Scaling  Level můžete  provést
zvlášť pro každou proměnnou. V našem cvičném souboru jsme k analýze zvolili
výhradně  proměnné  ordinálního  typu,  tedy  jsme  pro  všechny  proměnné

najednou  nastavili Optimal  Scaling  Level položku  Ordinal.  V  případě,  že  by
některé proměnné byly pouze nominální (jejich hodnoty není možné uspořádat

od nejmenší po největší), pak byste měli nastavit Optimal Scaling Level položku

Nominal  (nominální  proměnné  nabývající  pouze  dvou hodnot  –  tzv.

dichotomické  proměnné),  nebo  položku  Multiple  nominal (nominální

proměnné nabývající více než dvou hodnot). Položku Spline Nominal byste měli
zvolit v případě nominální  proměnné,  která nabývá většího množství  hodnot

(například  deseti  hodnot).  Podobně  položku  Spline Ordinal byste  měli  zvolit
v případě proměnné ordinálního typu,  která nabývá většího množství  hodnot

(například  desetistupňová  Likertova  škála).  Konečně  položku  Numeric byste
měli  zvolit  v  případě  kvantitativních  proměnných  (intervalových  nebo
poměrových).

Poznámka: Jsou-li  všechny analyzované proměnné kvantitativní (nezáleží
na  tom  zda  intervalového  nebo  poměrového  typu),  měli  byste  u  všech

proměnných  nastavit  Optimal  Scaling  Level položku  Numeric.  V  takovém
případě  jsou  výsledky  získané kategoriální analýzou  hlavních  komponent
totožné s výsledky získanými klasickou analýzou hlavních komponent. 

Kategoriální  analýza  hlavních komponent  je  výpočetně  poměrně  složitá
metoda. Samotný průběh numerického výpočtu nových proměnných je možno
ovlivnit nastavením celé řady parametrů v dialogových oknech, která jsou skryta

pod  tlačítky  Discretize..,  Missing... a  Options... umístěnými  v  pravé  části

dialogového okna  Categorical  Principal  Component.  My se těmito parametry
nebudeme podrobněji zabývat a ponecháme výchozí nastavení programu SPSS.
Ukážeme si ale, jak nastavit výstupní tabulky analýzy. Za tímto účelem klepněte

v pravé části dialogového okna na tlačítko Output....

Zobrazí  se  dialogové  okno  Categorical  Principal  Components:  Output.

V části  Tables zaškrtněte  položky  Object  scores,  Component  loadings

a Correlation of transformed variables. Dialog potvrďte klepnutím na tlačítko

Continue.
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Nyní  ještě  zbývá  v  dialogovém  okně  Categorical  Principal  Components

v poli  Dimensions  in  Solution (na  obrázku označené červenou šipkou)  zvolit
počet  komponent,  které  budou  vytvořeny.  Pro  začátek  můžete  ponechat
nabízené  dvě  komponenty.  Později  můžete  počet  komponent  na  základě
posouzení získaného řešení zvýšit nebo snížit. Nyní již jen potvrďte dialogové

okno klepnutím na tlačítko OK. 

Otevře  se  nové  okno  s  výstupem provedené  analýzy.  Jednotlivé  výstupní
tabulky jsou poměrně rozsáhlé, což je dáno velkým počtem proměnných, které
byly do analýzy zahrnuty. Z prostorových důvodů zde nebudeme uvádět tabulky
v kompletní podobě, ale pouze jejich malé části s příslušným komentářem. 
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V úvodní části výstupu jsou uvedena varování (Warnings). V našem případě
program SPSS varuje, že u některých proměnných zjistil chybějící hodnoty. To je
v praxi poměrně běžná situace, často se stává, že například někteří respondenti

nevyplnili  všechny  položky  dotazníku.  V  tabulce  Case  Processing  Summary
najdete  informaci  o  počtu případů (respondentů),  pro  něž  máme k dispozici

kompletní data bez chybějících hodnot (Valid Active Cases) a dále informaci

o počtu případů s chybějícími hodnotami (Active Cases with Missing Values).
Způsob,  jakým  program  SPSS  pracuje  při  kategoriální  analýze  hlavních
komponent s proměnnými s chybějícími hodnotami lze nastavit v dialogovém

okně Categorical Principal Components: Missing Values, které je možné otevřít

z  dialogového okna  Categorical  Principal  Components klepnutím na tlačítko

Missing....

 Další tabulka ve výstupním výpisu informuje o historii iterací. V ní uvedené
informace jsou spíše technického charakteru. Jak již bylo zmíněno, kategoriální
metoda  hlavních  komponent  je  výpočetně  poměrně  složitou  metodou.  Její
řešení  se  hledají  přibližnými  metodami  numerické  matematiky  a  některé
charakteristiky  těchto  přibližných  metod jsou  v  tabulce  uvedeny.  My se  jimi
nebudeme zabývat, protože nejsou pro interpretaci řešení podstatné.  
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Naproti tomu tabulka  Model Summary uvádí poměrně důležité informace
týkající se zvoleného statistického modelu. V tabulce jsou pro jednotlivé hlavní

komponenty (Dimensions) uvedeny hodnoty vlastních čísel (Eigenvalue). Tyto
hodnoty odpovídají rozptylům připadajícím na jednotlivé komponenty. V našem
případě je rozptyl první komponenty 5,117 a rozptyl druhé komponenty 3,759.
Celkově na obě dvě komponenty připadá rozptyl 8,876. Uvedené rozptyly nám
mohou  posloužit  při  rozhodování,  jaký  počet  komponent  zvolit  v  modelu
analýzy  hlavních  komponent.  Zde  je  například  zřejmé,  že  pokud  bychom
v modelu pracovali pouze s jednou komponentou, ztratíme poměrně velkou část
informace  (rozptyl  lze  chápat  jako  míru  informace  obsažené  ve  statistických
datech).  Můžeme ale zkusit  zvýšit  počet komponent na tři  a  posoudit,  jak se
změní celkový rozptyl (zda bude jeho přírůstek významný) – to si ukážeme za
malou  chvíli.  Obecně  je  cílem  analýzy  hlavních  komponent  nalezení  co
nejmenšího počtu hlavních komponent,  na které ale připadá co největší  část
celkového rozptylu statistických dat. Jedno z pomocných kritérií nám říká, že

komponenty, jejichž vlastní čísla (Eigenvalue) jsou menší než 1, již nepřináší do
modelu  významné  množství  informace  a  proto  se  doporučuje  je  z  modelu
vyloučit.  I přesto se ale může stát, že je v modelu přítomno stále příliš mnoho
komponent.  V  takovém  případě  se  můžeme  pokusit  vyloučit  ještě  některou
(nebo  některé)  další  komponenty  s  nejmenšími  vlastními  čísly,  pokud
usoudíme, že je množství rozptylu, které připadá zbylé komponenty, pro naše
účely dostatečné (je vhodné srovnat množství rozptylu připadajícího na zbylé
hlavní komponenty s celkovým rozptylem statistických dat. 

V tabulce Model Summary je pro každou hlavní komponentu uvedena také
hodnota Cronbachova koeficientu alfa, který je mírou reliability (spolehlivosti)
pro danou komponentu a také pro celkový zvolený počet komponent. Analýza
hlavních komponent se snaží hodnoty tohoto koeficientu maximalizovat. 
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Další tabulka na výstupu je  nazvána Correlations Transformed Variables.
Jedná se v podstatě o korelační matici. V našem případě je velmi rozsáhlá, neboť
v ní jsou uvedeny vzájemné korelace mezi  všemi proměnnými,  které byly do
analýzy zahrnuty. Přesněji řečeno, nejedná se přímo o korelace mezi původními
proměnnými,  ale  mezi  proměnnými,  které  byly  na  základě  původních
proměnných získány tzv. optimálním škálováním. To je proces, při kterém jsou
hodnoty  kvalitativních  proměnných  určitým  způsobem  transformovány,  aby
splňovaly předpoklady metody hlavních komponent a mohly být analyzovány
společně s kvantitativními proměnnými.

Výše  je  uvedena  pouze  malá  část  této  tabulky.  Můžeme  z  ní  vyčíst,  že
například mezi první a třetí proměnnou (položkou dotazníku) je korelace 0,218
(nepříliš  silná  kladná  korelace).  Je  dobré  si  uvědomit,  že  korelační  matice
(případně  kovarianční  matice)  je  při  analýze  hlavních  komponent  výchozím
zdrojem informací.  Letmý pohled na ni nám může naznačit,  které proměnné
spolu více či méně souvisí. 

Hlavním  cílem  metody  hlavních  komponent  je  nalezení  nových
proměnných,  které  jsou  lineární  kombinací  původních  proměnných,  jsou
navzájem nekorelované a vysvětlují velkou (maximální možnou) část variability
statistických dat – těmto novým proměnným budeme říkat hlavní komponenty.
Pokud  při  prohlídce  korelační  matce  zjistíme,  že  většina  korelací  mezi
proměnnými  je  v  absolutní  hodnotě  nízká  (blízká  nule),   nebude  analýza
hlavních komponent příliš  úspěšná.  Nemůžeme totiž  očekávat,  že by se nám
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podařilo pomocí relativně malého počtu hlavních komponent vysvětlit větší část
rozptylu dat. Metoda hlavních komponent vede k podstatnému snížení dimenze
dat pouze v případě, že mezi určitými skupinami proměnných existují poměrně
silné korelační vztahy.

Následující tabulka  Object Scores již prezentuje výsledky samotné analýzy
hlavních  komponent  (opět  uvádíme  pro  ilustraci  pouze  malou  část  tabulky,
která  je  jinak  poměrně  rozsáhlá).  Nově  vytvořené  proměnné  (hlavní

komponenty) jsou zde označené jako Dimension 1 a Dimension 2. Pro každého
respondenta dotazníku jsou v tabulce uvedeny hodnoty těchto komponent. Ty
byly  vypočteny  na  základě  hodnot  korelační  matice  proměnných
transformovaných optimálním škálováním. Můžeme je chápat i jako souřadnice
jednotlivých respondentů v rovině, kde osy soustavy souřadnic tvoří dvě hlavní
komponenty.  Bodový graf,  ve kterém jsou tímto způsobem zobrazeni  všichni
respondenti je také součástí výstupu analýzy hlavních komponent a můžete si jej
prohlédnout  na  obrázku.  Zkuste  v  něm  například  nalézt  body  odpovídající

respondentům  (Case  Number)  číslo  11  a  15  z  tabulky  Object  Scores
a zkontrolujte, že hodnoty obou komponent z tabulky odpovídají souřadnicím
bodů v grafu.    

I  přesto,  že  se  graf  zdá  být  na  první  pohled  nepřehledný,  lze  na  něm
poměrně dobře rozpoznat různé vlastnosti datového souboru. Můžete například
snadno odhalit tzv.  odlehlá pozorování, což jsou respondenti, jejichž hodnoty
hlavních komponent se výrazně liší  od hodnot hlavních komponent ostatních
respondentů. V našem souboru se žádné z pozorování nejeví jako odlehlé. Snad
jen  respondenti  číslo  109  a  210  mají  hodnoty  mírně  odlišné  od  ostatních
respondentů, nejedná se ale o nic zásadního. 
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Někdy se může stát,  že body v grafu tvoří  samostatné shluky.  V takovém
případě je vhodné se zamyslet nad tím, zda je soubor z hlediska analyzovaných
proměnných  homogenní.  Často  se  vyskytujícím  příkladem  takové  situace  je
soubor,  ve  kterém  se  nachází  současně  muži  i  ženy.  Pokud  se  analyzované
proměnné týkají  například  sportovních výkonů,  je  jasné,  že  se  výkony mužů
a žen budou výrazně lišit. Protože hlavní komponenty lze chápat jako lineární
kombinace  původních  proměnných  (optimálně  škálovaných),  je  zřejmé,  že
i hodnoty hlavních komponent u mužů a žen se budou výrazně lišit. V bodovém
grafu by tedy měly být viditelné dva samostatné shluky bodů. 

Při  zkoumání  bodového  grafu  často  můžeme  objevit  i  více  shluků,  které
odpovídají určitým skupinám respondentů, kteří se vzhledem k analyzovaným
proměnným jeví podobně. Otázkou je, jak potom s takovým zjištěním naložit.
Často  je  vhodné  následně  zkoumat  takové  skupiny  odděleně  (třeba  i  jinými
statistickými  metodami),  někdy  ale  takový  postup  naráží  na  malý  počet
respondentů  v  některých  skupinách.  Primárním  cílem  analýzy  hlavních
komponent ale není hledání vzájemně odlišných skupin respondentů (shluků na
bodovém grafu). Pro tyto účely existuje specializovaná metoda, tzv.  shluková
analýza. 

Podívejme se proto raději na další tabulku s názvem  Component loadings
(uvádíme jen její malou část). V ní jsou uvedeny tzv. komponentní zátěže pro
jednotlivé  proměnné.  Čím  větší   je  absolutní  hodnota  komponentní  zátěže
u některé  komponenty,  tím  více  ovlivňuje  tato  proměnná  její  hodnoty.
Proměnné,  jejichž  zátěže  některé  komponenty  jsou  blízké  nule,  nemají  na
hodnoty této komponenty výrazný vliv.        

Všimněte si, že například u proměnných 1, 2, 3 a 6 byly zjištěny poměrně
vysoké zátěže pro první hlavní komponentu. Podobně u proměnných 2, 4, 5 a 7
byly zjištěny poměrně vysoké zátěže pro druhou komponentu. Při prozkoumání
celé tabulky mohou být proměnné rozděleny na čtyři základní skupiny:
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1. Proměnné, u kterých byly zjištěny vysoké komponentní zátěže pro první
komponentu.

2. Proměnné,  u  kterých  byly  zjištěny  vysoké  komponentní  zátěže  pro
druhou komponentu.

3. Proměnné, u kterých byly zjištěny vysoké komponentní zátěže pro obě
komponenty.

4. Proměnné,  u  kterých  nebyly  zjištěny  vysoké  komponentní  zátěže  pro
žádnou z komponent.

V ideálním případě budou proměnné v našem souboru rozdělené pouze do
dvou prvních skupin.  Pak lze říci, že první komponenta může „dobře zastoupit“
všechny proměnné v první skupině a druhá proměnná může „dobře zastoupit“
všechny proměnné ve druhé skupině. Slovní spojení „dobře zastoupit“ znamená,
že  nahradíme-li  původní  proměnné  hlavními  komponentami,  pak  celkový
rozptyl  datového  souboru  vypočtený  na  základě  původních  proměnných  se
výrazně  neliší  od  rozptylu  datového  souboru  vypočteného  pouze  na  základě
hlavních komponent. Z pohledu informace obsažené v datech (rozptyl datového
souboru  lze  chápat  jako  míru  informace  obsažené  v  datech)  tedy  nahrazení
původních  proměnných  hlavními  komponentami  nevede  k  výrazné  ztrátě
informace.  Připomeňme,  že  údaje  o  rozptylu  hlavních  komponent  lze  nalézt

v tabulce Model Summary.

V  našem  případě  ale  po  prozkoumání  celé  tabulky  Component  loadings
zjistíme, že nemálo proměnných patří do třetí skupiny, tedy u nich nalezneme
vysoké  zátěže  pro  oba  faktory.  To  nemusí  ničemu  vadit,  některé  proměnné
mohou mít podstatný vliv na obě komponenty a informace obsažená v těchto
proměnných se přenese na obě komponenty. Méně radostným zjištěním je ale
fakt, že několik proměnných patří do čtvrté skupiny. Takové proměnné lze těžko
nahradit  některou  z  komponent.  Pokud  to  uděláme,  přijdeme  o  velkou  část
informace,  kterou  v  sobě  tyto  proměnné  nesou.  Nyní  máme  dvě  možnosti.
Pokud  tyto  proměnné  nepovažujeme  za  příliš  podstatné  pro  náš  výzkumný
záměr,  můžeme je z  modelu vyloučit  a ponechat jen proměnné z prvních tří
skupin.  V  našem  případě  se  ale  jako  moudřejší  řešení  (nechceme  ztratit
informaci obsaženou v hodnotách proměnných čtvrté skupiny) jeví zvýšit počet
hlavních komponent o jednu a analýzu provést znovu. Toto je obvyklý postup
používaný při analýze hlavních komponent. Začneme většinou se dvěma nebo
dokonce s jednou hlavní komponentou a počet komponent postupně zvyšujeme
do  chvíle,  kdy  již  hlavní  komponenty  vysvětlují  převážnou  část  rozptylu
obsaženého v datech. 

Pro  opakované  spuštění  kategoriální  analýzy  hlavních  komponent se
stejným nastavením, ale jiným počtem hlavních komponent můžete postupovat

tak,  že  znovu  zvolíte  v hlavním  menu  programu  SPSS   položku Analyze  →
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Dimension  Reduction   Optimal  Scaling→ ….  Zobrazí  se  již  známé  dialogové

okno Optimal Scaling s dříve nastavenými volbami – pro Optimal Scaling Level

položka  Some variable(s) are not multiple nominal a pro  Number of Sets of

Variables položka  One  set.  Vše  ponechte  beze  změny  a  dialog  potvrďte

klepnutím na tlačítko Define.

Zobrazí  se  další  dialogové  okno  Categorical  Principal  Components.  Zde
můžete ponechat veškeré nastavení  beze změny (Vaše předchozí  nastavení  je

uloženo),  pouze  změňte  počet  hlavních  komponent  v poli  Dimensions  in

Solution (na obrázku označené červenou šipkou) na tři. Nyní již jen potvrďte

dialogové okno klepnutím na tlačítko OK.

 Poznámka:  Jinou,  pohodlnější  a  rychlejší  možností,  jak  znovu  spustit

kategoriální analýzu hlavních komponent je použít ikonu Recall recently used

dialogs z pruhu pod hlavním menu (na obrázku je tato ikona označena červenou

šipkou). Při použití této ikony přeskočíte okno Optimal Scaling a zobrazí se Vám

přímo okno Categorical Principal Components s původním nastavením.
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Nyní  se  pojďme  podívat,  jak  se  změnily  jednotlivé  tabulky  na  výstupu

programu SPSS. Úvodní hlášení a tabulka  Case Processing Summary zůstaly

beze změn. Podstatné změny nastávají až v tabulkách Iteration History a Model

Summary. Pro nás jsou zajímavé informace v druhé z těchto tabulek. 

Hodnoty  vlastních  čísel  (Eigenvalue),  které  odpovídají  rozptylům
připadajícím na jednotlivé hlavní komponenty se změnily a pochopitelně jedna
komponenta přibyla.  Rozptyl  první  komponenty je  nyní  4,795,  rozptyl  druhé
komponenty  je  3,800  a  rozptyl  třetí  komponenta  je  3,200.  Rozptyl  žádné
z komponent  není  menší  než  1,  proto  lze  dle  dříve  zmíněného  pravidla
považovat  příspěvek  každé  z  nich  k  celkovému  rozptylu  za  významný.  To
dokládá i následující fakt: Celkově na všechny tři komponenty připadá rozptyl
11,759. Přírůstek rozptylu vysvětleného třemi komponentami je oproti rozptylu
vysvětlenému dvěma komponentami výrazný (původní hodnota byla 8,876, tuto

hodnotu si musíte nalézt v tabulce Model Summary pro dvě komponenty).  

Všimněte  si,  že  i  celková  hodnota  Cronbachova  koeficientu  alfa,  který  je
mírou reliability (spolehlivosti)  pro danou skupinu tří komponent se zvětšila na
hodnotu  0,937  oproti  původní  hodnotě  0,909  (tuto  hodnotu  si  opět  musíte

nalézt v tabulce Model Summary pro dvě komponenty.

Tabulky  Correlations  Transformed  Variables  a  Object  Scores,  které
následují na výstupu, nebudeme v tuto chvíli zkoumat a zaměříme se hned na
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tabulku Component loadings (opět uvádíme jen její malou část a pro srovnání
i stejnou tabulku pro předchozí řešení se dvěma hlavními komponentami). 

V případě klasické metody hlavních komponent zůstávají zátěže u prvních
dvou  komponent  stejné,  pouze  přibude  další  komponenta  (další  sloupec
v tabulce). To je dáno principem analýzy hlavních komponent pro kvantitativní
proměnné. V případě kategoriální analýzy hlavních komponent po přidání další
(v  našem  případě  třetí)  komponenty  dojde  k  mírným  změnám  v  hodnotách
zátěží  i  u prvních dvou komponent.  To je  dáno odlišným způsobem výpočtu
zátěží  oproti  klasické  analýze  hlavních  komponent.  Všimněte  si  (porovnejte
hodnoty v tabulkách pro jednotlivé proměnné a komponenty), že i přesto, že se
zátěže u proměnných v jednotlivých tabulkách liší, zůstaly u proměnných 1, 2, 3
a  6  poměrně  vysoké  zátěže  pro  první  hlavní  komponentu.  Podobně
u proměnných  2,  4,  5  a  7  zůstaly poměrně  vysoké  zátěže  pro  druhou
komponentu. Přidaná  třetí  komponenta  pomáhá  vysvětlit  výraznou  část
rozptylu proměnné číslo 5 a mnohých dalších proměnných, které nejsou vidět
ve výseku tabulky, který zde uvádíme.

Otázkou  je,  zda  přidání  další  (čtvrté)  komponenty  povede  k  výraznému
zvýšení části rozptylu vysvětleného hlavními komponentami. Nic nebrání tomu
tuto  otázku  prověřit.  Spusťte  proto  znovu  kategoriální  analýzu  hlavních

komponent (postup je uvedený výše, nejsnazší je použít ikonu  Recall recently

used  dialogs z nástrojového  pruhu  pod  hlavním  menu  programu  SPSS).

V dialogovém  okně  Categorical  Principal  Components v poli  Dimensions  in
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Solution nastavte  hodnotu  čtyři.  Ostatní  nastavení  ponechte  beze  změny

a dialogové okno potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

 Pojďme  se  podívat,  jak  se  změnily  hodnoty  v  tabulce  Model  Summary
získané  na  výstupu  programu  SPSS  (pro  snazší  porovnání  uvádíme  tutéž
tabulku i pro předchozí řešení se třemi hlavními komponentami). Celkově na
všechny  čtyři  komponenty  připadá  rozptyl  13,814.  Přírůstek  rozptylu
vysvětleného  třemi  komponentami  je  oproti  rozptylu  vysvětlenému  dvěma
komponentami  je  opět  poměrně  významný  (původní  hodnota  byla  11,759).
Celková  hodnota  Cronbachova  koeficientu  alfa  pro  danou  skupinu  čtyř
komponent se zvětšila na hodnotu 0,950 oproti původní hodnotě 0,937. Zdá se,
že i  čtvrtá komponenta bude důležitá pro vysvětlení  části  rozptylu některých
proměnných.

Podobným způsobem můžeme pokračovat  dále  a  přidávat  postupně další
komponenty.  Přitom zjistíme,  že  další  komponenty přidávají  k již  vysvětlené
části  rozptylu  stále  menší  a  menší  část.  Nyní  je  na  nás,  zda  se  nám  další
přírůstky  vysvětlené  části  rozptylu  zdají  významné,  nebo  zda  je  uznáme  za
zanedbatelné.  V  našem  konkrétním  případě  již  nebudeme  pokračovat
přidáváním dalších hlavních komponent. Znovu připomeňme, že cílem analýzy
hlavních komponent je redukce dimenze dat. Můžeme postup ukončit s tím, že
se  nám  aktuálně  podařilo  snížit  dimenzi  dat  ze  42  (počet  původních
proměnných)  na  4  (počet  hlavních  komponent),  samozřejmě  za  cenu  ztráty
určité  části  informace  v  datech  obsažené.  Pokud  bychom  požadovali  menší
ztrátu informace, museli bychom počet hlavních komponent zvýšit. Jak jsme již
dříve uvedli, metoda hlavních komponent vede k podstatnému snížení dimenze
dat v případě, že mezi určitými skupinami proměnných existují poměrně silné
korelační vztahy. V našem případě existuje několik proměnných, které nejsou
příliš silně korelované s ostatními proměnnými. Takový stav obecně zhoršuje
úspěšnost analýzy hlavních komponent.
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Faktorová analýza
Faktorová  analýza  je  další  metodou  zaměřenou  na  vytváření  nových
proměnných a na snížení dimenze statistických dat při zachováním co největší
části  informace  v  datech  obsažené.  Hlavní  rozdíly  faktorové  analýzy  oproti
metodě hlavních komponent jsou:

1. Při analýze hlavních komponent se provádí pouze ortogonální transformace
dat s cílem umožnit snížení počtu proměnných při zachování co největší části
původního rozptylu dat. Nově získané proměnné (hlavní komponenty) jsou
navzájem nekorelované.

2. Faktorová analýza je výpočetně složitější než metoda hlavních komponent,
jejím  cílem  je  vysvětlit  korelace  mezi  jednotlivými  proměnnými  v  datech
pomocí  skrytých (latentních) faktorů – hypotetických proměnných, jejichž
hodnoty  nelze  přímo  měřit,  ale  přitom  se  lze  domnívat,  že  existují  a  že
ovlivňují  hodnoty původních proměnných.  Získané faktory přitom nemusí
být navzájem nekorelované. 

Typickým příkladem statistických dat,  na která lze úspěšně aplikovat metodu
faktorové analýzy jsou výkony v disciplínách atletického desetiboje. Je známo,
že například výkon v běhu na 100 metrů a výkon ve skoku dalekém spolu silně
korelují.  Podobně spolu významně korelují  i  výkony v jiných disciplínách. Za
skupinou  proměnných,  které  spolu  navzájem  silně  korelují  je  možné  hledat
určitý  skrytý  faktor,  který  výkon  v  těchto  disciplínách  výrazně  ovlivňuje.
V případě běhu na 100 metrů a skoku dalekého se ukazuje být hlavním faktorem
sprinterská  rychlost.  Další  skryté  faktory,  které  je  možno  hledat  za  výkony
v atletických disciplínách jsou síla a vytrvalost.  Výkon v každé disciplíně pak
můžeme  považovat  za  určitou  lineární  kombinaci  těchto  faktorů  s  jistými
vahami. Tyto váhy se nazývají  faktorové zátěže (factor loadings) a využívají se
při interpretaci faktorů. Čím vyšší absolutní hodnota faktorové zátěže pro danou
proměnnou  u  určitého  faktoru,  tím  silnější  je  vliv  tohoto  faktoru  na  danou
proměnnou. Vliv určitého faktoru na danou proměnnou přitom může být kladný
(vyšším hodnotám faktoru odpovídají vyšší hodnoty proměnné), nebo záporný
(vyšším hodnotám faktoru odpovídají nižší hodnoty proměnné). Je-li pro danou
proměnnou hodnota faktorové zátěže u určitého faktoru blízká nule, pak tento
faktor nemá významný vliv na danou proměnnou. 

Použití  faktorové analýzy a  interpretaci  jejích  výsledků  si  ukážeme  na

cvičném  souboru  desetiboj.sav,  který  obsahuje  výkony  desetibojařů  na
olympijských hrách v letech 2004 a 2012. 

V  programu  SPSS  volbou  File   Open   Data…→ →  otevřete  soubor

desetiboj.sav.
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V otevřeném souboru si můžete prohlédnout jednotlivé proměnné. V prvním
sloupci  je  uvedeno  příjmení  atleta  (hned  prvním  uvedeným  atletem  je
olympijský  vítěz  Roman  Šebrle).  V  dalších  deseti  sloupcích  jsou  postupně
uvedeny jednotlivé disciplíny atletického desetiboje.  Ve dvanáctém sloupci  je
uveden celkový počet bodů, které příslušný atlet získal za výkony ve všech deseti
disciplínách (výkony v jednotlivých disciplínách se bodují pomocí speciálních
atletických  tabulek).  V  posledním  třináctém  sloupci  je  uvedeno,  ze  kterých
olympijských her příslušné výkony pochází.

Pro  spuštění  faktorové  zvolte  v  hlavním menu programu SPSS   položku

Analyze  Dimension Reduction  Factor→ → ….

Zobrazí  se  dialogové  okno  Factor  Analysis.  V jeho  levé  části  nejprve

klepnutím  označte  proměnnou  Beh100m.  Abyste  nemuseli  všech  10

proměnných  přenášet  do  pole  Variables po  jedné,  podržte  tlačítko  Shift na

klávesnici a klepnutím na proměnnou Beh1500m označte celou skupinu deseti
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proměnných odpovídajících deseti  atletickým disciplínám. Poté klepnutím na

tlačítko se šipkou přeneste označené proměnné do pole Variables.

 V pravé části  dialogového okna  Factor Analysis se nachází tlačítka, která
umožňují  nastavení  různých  parametrů,  které  ovlivňují  způsob  numerického
výpočtu faktorů a také zobrazení výsledku výpočtu. Postupně si tato nastavení
projdeme a vysvětlíme.

Po  klepnutí  na  tlačítko  Descriptives... se  zobrazí  dialogové  okno  Factor

Analysis:  Descriptives.  V části  Statistics je  možno  zvolit  výpis  popisných

statistik  pro  jednotlivé  proměnné  (Univariate  descriptives)  a  dále  výpis

počátečního  řešení  (Initial  solution),  kterým  je  zahájen  iterační  výpočet
jednotlivých  faktorů.  Pro  interpretaci  výsledků  faktorové  analýzy  není  výpis
počátečního  řešení  potřebný,  proto  je  nemusíte  zaškrtnout.  Z  hlediska  cílů

faktorové analýzy jsou mnohem důležitější položky v části  Correlation Matrix.

Zde určitě zaškrtněte položky  Cofficients a Significance levels (pro zobrazení
korelačních  koeficientů  a  jim  odpovídajících  p-hodnot).  Dále  je  užitečné

zaškrtnou položku KMO and Barlett's test of sphericity. Jedná se o kritérium a
 test, pomocí kterých lze posoudit, zda jsou vstupních statistická data vhodná
pro zpracování faktorovou analýzou. Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na

tlačítko Continue. 

Poznámka: Zdaleka  ne  každá  statistická  data  jsou  vhodná  pro  účely
faktorové analýzy. Pokud jsou korelace mezi většinou proměnných v datovém
souboru blízké nule (nejsou statisticky významné), pak použití faktorové analýzy
pravděpodobně nepovede k hodnotným výsledkům. 
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Dalším tlačítkem, které se nachází  v pravé části  dialogového okna  Factor

Analysis, je tlačítko Extraction.... Poté, co na něj klepnete, se zobrazí dialogové

okno  Factor Analysis:  Extraction.  V jeho horní  části  se nachází  nejdůležitější

volba  Method, která slouží k nastavení způsobu výpočtu nových proměnných.
Z roletového je možno vybrat následující metody:

1. Principal components
2. Unweighted least squares 
3. Generalized least squares 
4. Maximum Likelihood 
5. Principal Axis Factoring
6. Alpha factoring 
7. Image factoring  

První metoda (Principal components) je klasickou metodu hlavních komponent.

Do dialogového okna Factor analysis byla, dle mého názoru, zařazena poněkud
nešťastně, neboť její princip je výrazně odlišný od ostatních metod a proto bych
považoval  za  vhodnější  pro  tuto  metodu vytvořit  zvláštní  položku v  hlavním
menu programu SPSS. Klasická a nejčastěji používaná metoda extrakce faktorů

je  zde  uvedena  pod  názvem  Principal  Axis  Factoring.  Další  poměrně  často

používanou  metodou  je  metoda  maximální  věrohodnosti  (Maximum

Likelihood).  Costello, Osborne (2005) ji doporučují použít v případě, kdy data
pochází z mnohorozměrného normálního rozdělení. V případě, kdy je normalita
dat výrazněji narušena (nebo si statistickým rozdělením rozdělením dat nejsme

jisti), doporučují zvolit  Principal Axis Factoring. Další metody extrakce faktorů
jsou již méně běžné a hodí se pro určité speciální situace.  

V  našem  případě,  kdy  analyzujeme  výkony  v  různých  atletických
disciplínách  je  předpoklad  mnohorozměrného  normálního  rozdělení  dat
problematický. Statistické rozdělení výkonů v některých atletických disciplínách
může být výrazně zešikmené (například čas v běhu na 1500 m). Proto zvolte

metodu Principal Axis Factoring.
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V části  Analyze ponechte volbu  Correlation matrix,  neboť různé atletické
disciplíny  se  měří  na  různých  stupnicích  (v  různých  jednotkách).  Naopak,
v případě,  kdy  se  všechny  analyzované  proměnné  měří  na  stejné  stupnici,
doporučuje se zvolit analýzu založenou na kovarianční matici. V části Display

zaškrtněte  Unrotated  factor  solution a  Scree  plot,  čímž  zajistíte  zobrazení
příslušných výsledků na výstupu programu SPSS. 

Zvolení  správného  počtu  faktorů  v  části  Extract je  dalším  důležitým
předpokladem  pro  úspěch  faktorové  analýzy.  V  případě,  že  výzkumník  již
z podstaty  řešeného  problému  ví,  jaký  počet  skrytých  faktorů  ovlivňujících
hodnoty  proměnných  může  u  svých  dat  předpokládat,  doporučuje  se  zvolit

položku  Fixed number of factors a příslušný počet faktorů nastavit. Často ale
počet  skrytých  faktorů  předem  znám  není  a  výzkumný  pracovník  je  nucen

experimentovat. V takovém případě se doporučuje zvolit  nastavení  Based on

Eigenvalue s přednastavenou  hraniční  hodnotou  1.  Tato  volba  zajistí,  že  do
výsledku  budou  zahrnuty  pouze  faktory,  pro  které  jsou  příslušná  vypočtená
vlastní čísla větší než 1. Měli bychom ale mít na paměti, že uvedené kritérium je
pouze pomocné a v mnoho případech může být řešení s jiným počtem faktorů
lépe interpretovatelné.

V části  Display zaškrtněte obě položky  Unrotated factor solution i  Scree

plot. První položka zajistí výpis základního (nerotovaného) řešení pro zvolenou
metodu  faktorové  analýzy.  Druhá  zobrazí  sloupcový  graf  vlastních  čísel,  na
základě kterého je možno odhadovat vhodný počet faktorů pro analýzu.

Poslední položka Maximum Iterations for Convergence v dolní části okna je
spíše technického rázu, ve většině případů nemusíte přednastavenou hodnotu
měnit.

Nyní již potvrďte dialogové okno  Factor Analysis: Extraction klepnutím na

tlačítko Continue. 
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Třetím tlačítkem, které  se nachází  v  pravé části  dialogového okna  Factor

Analysis,  je tlačítko  Rotation....  Poté, co na něj klepnete, se zobrazí dialogové

okno  Factor  Analysis:  Rotation.  V  jeho části  Method můžete  zvolit  některou
z metod  rotace  faktorů.  Jejich  cílem  zlepšit  interpretovatelnost  řešení  oproti
základnímu (nerotovanému) řešení. Jednotlivé metody rotace a jejich vlastnosti
popíšeme v další části textu při interpretaci výsledků faktorové analýzy. V tuto

chvíli zvolte například metodu Varimax, která patří mezi nejznámnější. V části

Display zaškrtněte obě položky Rotated solution i Loading plot(s) pro zobrazení
výsledků po rotaci  faktorů  a  příslušného grafu  faktorových  zátěží.  Dialogové

okno Factor Analysis: Rotation potvrďte klepnutím na tlačítko Continue. 

Nyní  navštivte  ještě  dialogové  okno  skrývající  se  za  tlačítkem  Scores...

v pravé části dialogového okna Factor Analysis.  Zde zaškrtněte položku Save as

variables a  zvolte  například  metodu  Regression.  Dále  zaškrtněte  položku

Display factor score coefficient matrix a dialogové okno potvrďte klepnutím na

tlačítko  Continue.  Význam těchto voleb si  vysvětlíme později  při  interpretaci
výsledků faktorové analýzy.

Poslední tlačítko  Options... v pravé části dialogového okna  Factor Analysis
prozatím ponechte bez povšimnutí, později se k němu vrátíme. V tuto chvíli již

spusťte  první  pokusný  výpočet  faktorové  analýzy  z  dialogového  okno  Factor

Analysis klepnutím na tlačítko OK. Otevře se nové okno s výstupem provedené
analýzy. Jednotlivé výstupní tabulky jsou poměrně rozsáhlé, což je dáno velkým
počtem proměnných,  které byly  do analýzy  zahrnuty.  Z prostorových důvodů
zde nebudeme uvádět tabulky v kompletní podobě, ale pouze jejich malé části s
příslušným komentářem.
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 První  tabulka  zobrazená  na  výstupu  programu  SPSS  se  týká  popisných
statistik.  Pro  jednotlivé  zvolené  proměnné  (atletické  disciplíny)  se  zobrazí
aritmetický  průměr,  směrodatná  odchylka  a počet  případů  zahrnutých  do
výpočtu. Protože se v souboru nevyskytují u žádného z atletů chybějící hodnoty,
je počet analyzovaných případů roven rozsahu souboru. 

Druhou  tabulkou  na  výstupu  je  korelační  matice  (na  obrázku  níže  je
z prostorových  vidět  pouze  její  levá  polovina).  V  ní  jsou  uvedeny  vzájemné
korelace  mezi  všemi  proměnnými,  které  byly  do  analýzy  zahrnuty.  Přesněji
řečeno, korelační matice tvoří pouze horní polovinu zobrazené tabulky, v její
spodní  polovině jsou uvedeny  p-hodnoty  příslušné k  jednotlivým korelačním
koeficientům. Z tabulky lze snadno vyčíst, že například mezi výkony v běhu na
100  metrů  a  skoku  dalekém  je  statisticky  významná  záporná  korelace  –
koeficient korelace je  roven –0,625 a příslušná p-hodnota je výrazně menší než
obvykle volená hladina významnosti 0,05 (v tabulce uvedená p-hodnota 0,000
znamená, že vypočtená p-hodnota je menší než 0,001, což je nejmenší nenulová
zobrazitelná  hodnota  při  zobrazení  na  tři  desetinná  místa).  Důvod,  proč  je
zjištěná korelace záporná lze vysvětlit velmi snadno: Kratším časům v běhu na
100  metrů  odpovídají  delší  skoky  a  delším  časům  v  běhu  na  100  metrů
odpovídají kratší skoky, tj. nižším hodnotám jedné proměnné odpovídají vyšší
hodnoty  druhé proměnné a  naopak.  Podobně je  možné  v  tabulce  najít  další
dvojice proměnných, které spolu statisticky významně korelují.  Pro úspěšnou
interpretaci faktorové analýzy je nutné, aby větší část korelačních koeficientů
v tabulce byla statisticky významných, což je  v  našem případě splněno (stačí
letmý pohled na spodní část tabulky s p-hodnotami). V případě, že jsou naopak
koeficienty  korelace  mezi  proměnnými  z  větší  části  statisticky  nevýznamné,
nemůže faktorová analýza již ze svého principu přinést užitečné výsledky, neboť
nelze  očekávat  nalezení  malého  počtu  faktorů,  které  by  dobře  vysvětlovaly
hodnoty původních proměnných.     

77



Pro přesnější (objektivnější) posouzení vhodnosti vstupních statistických dat
pro  zpracování  faktorovou  analýzou  může  posloužit  Bartlettův  test  sféricity,
jehož výsledek naleznete ve třetí výstupní tabulce. Nulová hypotéza tohoto testu
zní:  „Korelační  matice  je  rovna  jednotkové  matici.“  Pokud  tuto  nulovou
hypotézu  nezamítneme,  nemůžeme  považovat  vstupní  data  za  vhodná  pro
faktorovou analýzu (korelační koeficienty jsou vesměs blízké nule).   V našem
případě vychází p-hodnota tohoto testu velmi malá (menší než 0,001) –  najdete

ji na posledním řádku tabulky označeném  Sig. Pro zamítnutí nulové hypotézy
Bartlettova testu sféricity stačí, aby tato hodnota byla menší než obvyklá hladina
statistické významnosti 0,05.   

Kromě Bartlettova testu sféricity je ve třetí tabulce uvedena ještě hodnota
Kaiser-Meyer-Olkinovy  míry  (KMO)  dostatečnosti  rozsahu  statistického
souboru.  Čím vyšší  je hodnota této míry,  tím lépe.  Za minimální  přípustnou
hodnotu je možno  podle (Hutcheson, Sofroniou, 1999) považovat hodnotu 0,5
(při  nižších  hodnotách KMO je  počet  případů ve  statistickém souboru  příliš
malý pro účely faktorové analýzy). Jemnější členění dle (Hutcheson, Sofroniou,
1999) je následující: hodnota KMO vyšší než 0,7 je dobrá, vyšší než 0,8 je velmi
dobrá  a  vyšší  než  0,9  je  vynikající.  V  našem případě  vychází  hodnota  KMO
přijatelná a to 0,682. Rozsah našeho souboru je tedy dostatečný, avšak přidání
dalších případů (výkonů dalších atletů) by jistě přispělo ke zkvalitnění analýzy.

Přejděme  nyní  k  interpretaci  grafu  s  názvem  Scree  plot,  následuje  na
výstupu  za  třetí  tabulkou.  Jedná  se  o  spojnicový  diagram,  který  vznikne
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propojením  bodů,  jejichž  souřadnice  jsou  dány  pořadovým  číslem  daného
faktoru  a  příslušným vlastním číslem odpovídajícím tomuto  faktoru.  Obecně
platí, že čím vyšší je vlastní číslo daného faktoru, tím je daný faktor „důležitější“
v modelu faktorové analýzy. Již dříve jsme zmínili základní kritérium, které říká,
že  faktory,  jejichž  vlastní  čísla  jsou  menší  než  jedna,  obvykle  zanedbáváme,
neboť již významně nepřispívají k vysvětlení původních proměnných. V našem
případě  bychom  podle  tohoto  kritéria  měli  dále  pracovat  pouze  se  čtyřmi
faktory, jejichž vlastní čísla jsou větší než jedna. Dalším, značně subjektivním
pravidlem  je  „pravidlo  lokte“,  které  radí  představit  si  spojnicový  graf  jako
lidskou paži a pokusit se na něm vyhledat „ohyb“ podobný ohybu v lokti u lidské
paže.  V případě  našeho grafu můžeme vidět  takové ohyby  dva –  u druhého
a pátého faktoru. Dle tohoto pravidla bychom tedy měli dále pracovat buď se
dvěma  nebo  pěti  faktory.  Jak  vidíte,  obě  pravidla  nevedou  ke  stejnému
doporučení, což bývá v praxi poměrně časté, nemluvě o tom, že existují ještě
další pravidla a doporučení. Z tohoto důvodu se obvykle doporučuje pokusit se
o postupnou interpretaci řešení s různými počty faktorů, které se příliš neliší od
počtů faktorů doporučovaných výše uvedenými kritérii.  

     Program SPSS se sám o sobě řídí  prvním z výše uvedených pravidel
(pokud  sami  nezadáte  pevně  zvolený  počet  faktorů).  V  dalších  výstupních
tabulkách proto naleznete výsledky vypočtené pro čtyři faktory. 

Podívejme  se  na  interpretaci  tabulky  Factor  Matrix.  V  jejích  sloupcích
naleznete hodnoty, které se v modelu faktorové analýzy nazývají  faktorovými
zátěžemi (factor loadings). Čím vyšší je absolutní hodnota faktorové zátěže pro
určitou  proměnnou  u  daného  faktoru,  tím  výrazněji  tento  faktor  ovlivňuje
hodnoty této proměnné. Podobnost interpretace faktorové zátěže s korelačním
koeficientem  není  náhodná.  Na  faktorové  zátěže  můžeme  v  tomto  případě
pohlížet zcela stejně jako na korelační koeficienty mezi proměnnými a faktory
(na situaci,  kdy faktorové zátěže není  možno takto interpretovat upozorníme
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později).  V  tuto  chvíli  se  můžeme  pokusit  o  alespoň  částečnou  interpretaci
získaného výsledku. Všimněte si, že pro první faktor naleznete vysoké absolutní
hodnoty  faktorových zátěží  u  proměnných (atletických disciplín)  běh na  100
metrů, skok daleký, běh na 400 metrů a také běh na 110 metrů překážek. Znalec
atletiky by v tuto chvíli bez váhání odpověděl, že všechny tyto disciplíny úzce
souvisí s tzv. sprinterskou rychlostí. Nabízí se tedy možná interpretace prvního
faktoru  jako  sprinterské  rychlosti.  Přitom  je  ale  třeba  si  uvědomit,  že  nižší
hodnoty  prvního  faktoru  znamenají  lepší  sprinterské  výkony  (první  faktor
pozitivně koreluje s  běžeckými časy) i  lepší  výkony ve skoku dalekém (první
faktor  negativně koreluje s délkou skoku). Interpretace druhého faktoru je již
obtížnější.  Poměrně  vysoké  absolutní  hodnoty  faktorových  zátěží  pro  druhý
faktor naleznete u disciplín vrh koulí, hod diskem a běh na 1500 metrů. První
dvě disciplíny by znalec atletiky označil za výrazně silové, naproti tomu běh na
1500 metrů je disciplínou, u které se považuje za rozhodující vytrvalost, nikoliv
síla.  Z  tohoto  pohledu  není  interpretace  druhého  faktoru  jednoznačná.  Na
podobný problém narazíte i při interpretaci třetího faktoru.     

V tuto chvíli může pomoci již zmíněná rotace faktorů, která obvykle usnadní
interpretovatelnost jednotlivých faktorů. Přeskočte proto v tuto chvíli o několik

tabulek dále ve výstupu programu SPSS a vyhledejte tabulku  Rotated Factor

Matrix.  V ní naleznete hodnoty faktorových zátěží po provedení rotace faktorů
metodou  dříve  zvolenou  metodou  Varimax.  Všimněte  si  nyní  rozdílů  oproti
základnímu  (nerotovanému)  řešení.  V  případě  prvního  faktoru  se  zátěže
u jednotlivých  disciplín  trochu  změnily,  nicméně  stále  naleznete  vysoké
absolutní hodnoty faktorových zátěží u proměnných (atletických disciplín) běh
na 100 metrů, skok daleký, běh na 400 metrů a také běh na 110 metrů překážek.
U tohoto faktoru je  tedy možné ponechat  původní interpretaci,  tj.  považovat
první faktor za jistou charakteristiku sprinterské rychlosti. Co se týče druhého
faktoru, situace se výrazně změnila. Namísto vysoké faktorové zátěže u běhu na
1500 metrů nalezneme vysokou faktorovou zátěž u skoku vysokého. Zde se již
interpretace jeví přijatelněji. Výkon ve skoku vysokém je do značné míry dán
odrazovou silou dolních končetin a ta zřejmě souvisí i s výkony ve vrhu koulí
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a hodu  diskem.  Při  pohledu  na  faktorové  zátěže  u  třetího  faktoru  bude
pravděpodobně i atletický expert trochu na rozpacích. Vysoké absolutní hodnoty
faktorových zátěží lze nalézt u disciplín běh na 1500 metru a hod oštěpem. Další
otázkou  je  význam  čtvrtého  faktoru,  pro  který  najdeme  nejvyšší  hodnotu
faktorové zátěže u skoku o tyči. Znalec atletiky by možná řekl, že skok o tyči je
natolik specifická disciplína, že výkon v ní nesouvisí příliš s výkony v ostatních
disciplínách, což lze vyčíst i z korelační matice. Z tohoto důvodu bychom mohli
uvažovat o vyřazení skoku o tyči z další analýzy a snížení počtu faktorů o jeden
(který je v tuto chvíli vyhrazen z velké části jen pro tuto disciplínu).    

My si však ještě ukážeme, jak se změní hodnoty faktorových zátěží při volbě
jiné metody rotace. Nejrychlejší možností, jak znovu spustit faktorovou analýzu

s již dříve definovaným nastavením je použít ikonu Recall recently used dialogs
z pruhu  pod  hlavním  menu  (na  obrázku  je  tato  ikona  označena  červenou
šipkou). 

Zobrazí  se  Vám  přímo  okno  Factor  Analysis s  původním  nastavením.

Klepnutím na tlačítko Rotation... v pravé části tohoto okna otevřeme dialogové

okno Factor Analysis: Rotation. V jeho části  Method zvolte nyní rotaci faktorů

Direct Oblimin. Po zvolení této metody rotace se zpřístupní textové pole Delta,
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určené pro zadání parametru této rotace. Na rozdíl od metody Varimax, která
patří mezi takzvané ortogonální metody rotace faktorů (faktory vzniklé rotací
jsou nekorelované),  patří  metoda Direct  Oblimin mezi  metody neortogonální
(šikmé).  Vzniklé  faktory  mohou být  v  případě této  metody korelované,  míru

jejich korelace lze částečně ovlivnit zmiňovaným parametrem Delta. Pro začátek

ponechte nastavenou výchozí hodnotu  nula parametru  Delta a dialogové okno

Factor Analysis: Rotation potvrďte klepnutím na tlačítko Continue.

Nyní  ještě  klepněte  na tlačítka  Options... v  pravé části  dialogového okna

Factor Analysis. Zobrazí se dialogové okno Factor Analysis: Options. V jeho části

Missing Values je podobně jako u mnoha dalších analýz možno nastavit způsob,
jakým program SPSS zachází  s případnými chybějícími  hodnotami.  Nás  však

bude  více  zajímat  část  Coefficient  Display  Format,  ve  které  zaškrtněte  obě

nabízené  položky.  Položka  Sorted  by  size zajistí,  že  faktorová  skóre  pro
jednotlivé  proměnné  budou  u  příslušných  faktorů  přehledně  seřazena  od
nejmenších  k  největším.  Díky  tomu  snadno  poznáte,  které  proměnné  jsou

určitým  faktorem  nejvíce  ovlivněny.  Položka  Suppress  small  coefficients
umožňuje nastavit hranici pro minimální absolutní hodnotu faktorového skóre,
které  se  ještě  zobrazí.  Pokud  je  hodnota  faktorového  skóre  pro  některou
proměnnou  a  faktor  nižší  než  tato  hodnota,  nebude  ve  výstupní  tabulce
zobrazena.  Smyslem  tohoto  nastavení  je  zpřehlednit  orientaci  ve  výsledné
tabulce  vyloučením  hodnot,  které  nejsou  pro  interpretaci  faktorů  podstatné.
Stevens  (2002) doporučuje  nastavit  pro  účely  interpretace  faktorů  hraniční
hodnotu  na  0,4,  ačkoliv  tím  zabráníme  zobrazení  některých  statisticky
významných faktorových zátěží (statistická významnost faktorových zátěží není
pro  účely  interpretace  faktorů  příliš  podstatná).  Po  popsaném  nastavení

potvrďte dialogové okno klepnutím na tlačítko  Continue a  dále spusťte nový

výpočet ze dialogového okna Factor Analysis klepnutím na tlačítko OK.   
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 Na výstupu programu SPSS vyhledejte tabulky Pattern Matrix a  Structure

Matrix. První obsahuje faktorové zátěže a druhá příslušné korelační koeficienty.
V případě ortogonálních metod rotace jsou faktorové zátěže rovny korelačním
koeficientům a tedy obě tabulky splynou v jedinou. U neortogonální  (šikmé)
rotace  se  naproti  tomu hodnoty  faktorových zátěží  a  korelačních koeficientů
mezi proměnnými a faktory obecně liší, což souvisí s již zmíněnou větší či menší
korelovaností  jednotlivých  faktorů.  Pro  naše  data  se  ale  hodnoty  v těchto
tabulkách příliš neliší. Z toho lze usuzovat, že řešení metodou Direct Oblimin se
nebude  příliš  lišit  od  řešení  získaného  metodou  Varimax,  neboť  vzájemná
korelovanost  faktorů  se  zde  příliš  neprojevuje.  Malou  rozdílnost  výsledků
získaných metodami Varimax a Direct Oblimin si  můžete přímo zkontrolovat

porovnáním hodnot  z dříve  prezentované tabulky  Rotated Factor  Matrix pro

metodou Varimax s hodnotami v tabulkách  Pattern Matrix a  Structure Matrix
(v nich ale na naše přání nejsou zobrazeny hodnoty menší než 0,4). Co se týče
interpretovatelnosti  řešení,  v tuto chvíli  lze usuzovat,  že další  změny metody
rotace již nepřinesou výrazné zlepšení interpretovatelnosti řešení (nic vám ale
nebrání je vyzkoušet). 

Nyní  se  ještě  podíváme na zbývající  tabulky na  výstupu programu SPSS.

Jednou z nich je  tabulka  Communalities.  V ní  jsou uvedeny tzv.  komunality
jednotlivých proměnných. Komunalita určité proměnné vyjadřuje část rozptylu
statistických  dat,  kterou  tato  proměnná  sdílí  s  ostatními  proměnnými  skrze
společné faktory. Čím vyšší je tedy hodnota komunality určité proměnné, tím
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lépe jsou její  hodnoty  vysvětleny pomocí  společných faktorů.  Naopak nízkou
hodnotu  komunality  některé  proměnné  lze  chápat  tak,  že  jen  malou  část
rozptylu  této  proměnné  lze  vysvětlit  pomocí  společných  faktorů.  V  našem
případě je  komunalita u všech proměnných relativně vysoká,  nejlépe jsou ve
čtyřfaktorovém modelu vysvětleny hodnoty proměnných beh na 100 m, běh na
400 m a běh na 1500 m.  

Můžete  si  vyzkoušet,  jak  se  změní  komunality,  pokud  budete  uvažovat

například  pouze  třífaktorový  model.  Otevřete  znovu  dialogové  okno  Factor

Analysis s  původním nastavením pomocí  ikony  Recall  recently  used dialogs
z pruhu  pod  hlavním  menu  (na  obrázku  je  tato  ikona  označena  červenou
šipkou). 

V dialogovém okně Factor Analysis klepněte na tlačítko Extraction... v pravé

části  tohoto  okna.  Následně  v  dialogovém  okně  Factor  Analysis:  Extraction

zaškrtněte  položku  Fixed  number  of  factors a  nastavte  hodnotu  Factors  to

extract na  3  (viz  obrázek).  Poté  nastavení  v  dialogovém  okně  potvrďte

klepnutím na tlačítko Continue.
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Nyní  na  výstupu  programu  SPSS  vyhledejte  nově  vytvořenou  tabulku

Communalities.  Všimněte si, že komunality některých proměnných se změnily
pouze  mírně.  Velmi  výrazně  se  ale  změnila  komunalita  u  skoku  o  tyči.  Ve
čtyřfaktorovém modelu byla totiž disciplína skok o tyči (jako jediná z disciplín)
velmi silně svázána se čtvrtým faktorem. V třífaktorovém modelu ale již tento

faktor chybí (toho si můžete všimnout v nově vytvořené tabulce Factor Matrix,

případně  Rotated Factor Matrix). Z tohoto pohledu se použití tří faktorů pro
dobré vysvětlení všech disciplín desetiboje jeví jako nedostatečné. Jak již bylo
dříve  zmíněno,  v  případě  vyřazení  skoku  o  tyči  z  faktorové  analýzy  by
třífaktorový  model  mohl  postačovat  pro  dobré  vysvětlení  devíti  zbývajících
disciplín.

Další tabulkou užitečnou je tabulka Total Variance Explained. Z ní je možno
vyčíst,  jakou  část  celkového  rozptylu  statistických  dat  vysvětlují  jednotlivé
faktory. Podívejte se nejprve na tabulku pro původní model se čtyřmi faktory.
Její  levá  polovina  se  týká  základního  řešení,  zatímco  v  pravé  polovině  jsou
uvedeny hodnoty týkající se řešení získaného rotací faktorů metodou Varimax.
Všimněte si, že všechny čtyři faktory dohromady vysvětlují 61,340 % celkového
rozptylu dat bez ohledu na to, zda se jedná o základní nebo rotované řešení.
Rotací faktorů dojde pouze k jakémusi přerozdělení vysvětlené části rozptylu.
Například  třetí  faktor  vysvětluje  v  případně  základního  řešení  11,367  %
celkového rozptylu, po rotaci pak 13,937 % celkového rozptylu. Poznamenejme,
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že množství rozptylu vysvětleného určitým faktorem můžeme chápat jako míru
důležitost tohoto faktoru v modelu faktorové analýzy. Z tohoto pohledu lze za
nejdůležitější  považovat první  faktor (v základním i  rotovaném řešení),  který
jsme dříve interpretovali jako sprinterskou rychlost. Toto zjištění je v souladu
s obvyklým názorem většiny atletických odborníků. 

Pro  srovnání  si   ještě  prohlédněte  tabulka  Total  Variance  Explained pro
třífaktorový  model.  Všimněte  si,  že  v  tomto  případě  všechny  tři  faktory
dohromady vysvětlují 52,583 % celkového rozptylu dat. 

Samozřejmě se nabízí i otázka, zda by naopak počet faktorů nemohl být větší
než čtyři. Určitě si vyzkoušejte (postupem, který byl ukázán dříve) změnit počet

faktorů v dialogovém okně  Factor Analysis: Extraction například na 5. Poté se

podívejte do nově vytvořené tabulky  Total Variance Explained. Zjistíte, že  pět
faktorů  dohromady  vysvětluje  64,945  %  celkového  rozptylu  dat.  Oproti
čtyřfaktorovému modelu vzrostla vysvětlená část  rozptylu o 3,605 % (z dříve
uvedené  hodnoty  61,340 %).  Subjektivně  lze  konstatovat,  že  přidání  dalšího
faktoru ke čtyřfaktorovému modelu zásadním způsobem nezvýšilo část rozptylu
v datech vysvětlenou modelem faktorové analýzy.

Volba  počtu  faktorů  je  poměrně  zásadním  rozhodnutím  při  faktorové
analýze.  Obvykle  je  vhodné  začít  spíše  s  nižším  počtem  faktorů  a  postupně
přidávat po jednom faktoru. Ve chvíli, kdy již přidání dalšího faktoru nevede
k výraznému  zvětšení  vysvětlené  části  celkového  rozptylu,  můžete  zvyšování
počtu  faktorů  ukončit.  Není  ale  možno  zaručit,  že  tímto  způsobem  získáte
optimální počet faktorů pro případnou interpretaci. Proto je vhodné průběžně

zkoumat i tabulky faktorových zátěží (Factor Matrix a  Rotated Factor Matrix)
a přemýšlet  nad  možnou  interpretací  jednotlivých  faktorů.  Mnohdy  se  také
může stát, že se některé faktory nepodaří vůbec interpretovat, což ovšem nelze
považovat  za  nedostatek  faktorové  analýzy,  která  je  pouhým  matematickým
modelem.
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Na  výstupu  programu  SPSS  jste  si  asi  všimli  ještě  tabulky  Factor

Transformation  Matrix.  Jedná  se  o  matici,  kterou  je  vyjádřen  vztah  mezi
základním řešením a řešením získaným rotací faktorů. Pro základní interpretaci
výsledků  faktorové  analýzy  není  tato  matice  nezbytně  potřebná,  proto  se  jí

nebudeme zabývat. Spíše se zaměříme na graf faktorových zátěží (Factor Plot in

Rotated Factor Space). Jak již z názvu vyplývá, jedná se o grafické znázornění
faktorových  zátěží  u  rotovaných  faktorů  pro  jednotlivé  proměnné  (atletické
disciplíny).  Graf  je  třírozměrný  (zvoleny  jsou  první  tři  faktory)  a  pro  lepší
pochopení  vztahů  mezi  proměnnými  a  faktory  je  vhodné  se  na  něj  podívat
z různých  pohledů.  Dvojitým  klepnutím  na  graf  na  výstupu  programu  SPSS

otevřete okno s názvem  Chart Editor. Klepnutím na ikonu  Rotation 3-D chart

(na  obrázku  označena  červenou  šipkou)  otevřete  dialogové  okénko  3-D

Rotation.  V  něm  můžete  nastavit  vertikální  a  horizontální  úhel  pohledu  na
třírozměrný graf. Pokud nastavíte obě hodnoty na nulu, získáte graf zobrazující
faktorové zátěže jednotlivých proměnných pro první dva faktory.  

Z grafu lze vyčíst různé zajímavé informace. Například si můžete všimnout,
že disciplíny vrh koulí a hod diskem mají velmi podobné zátěže u prvních dvou
faktorů, jsou tedy těmito faktory podobně ovlivňovány. 

Pokud si chcete zobrazit zátěže u jiných dvou faktorů, stačí změnit nastavení

úhlů v dialogovém okénku  3-D Rotation. Nastavením vertikálního úhlu na 90
a horizontálního na 0 získáte graf zobrazující faktorové zátěže proměnných pro
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první a třetí faktor. Konečně nastavením vertikálního úhlu na 0 a horizontálního
na 90 získáte graf zobrazující faktorové zátěže proměnných pro druhý a třetí
faktor.  Pokud  byste  chtěli  do  grafického  zobrazení  zahrnout  i  čtvrtý  faktor,

musíte nejprve zavřít dialogové okénko 3-D Rotation a poté změnit nastavení os

grafu klepnutím na ikonu  Show Properties Window (třetí ikona v horní řadě

ikon v okně Chart Editor). V dialogovém okně Properties na záložce  Variables
poté  můžete  čtvrtému  faktoru  přiřadit  některou  ze  souřadnicových  os.

Nezapomeňte ale potom některý jiný faktor vyřadit ze zobrazení volbou Exclude
(zobrazeny mohou být najednou nejvýše 3 faktory).  

Podobně  jako  jste  graficky  zobrazili  faktorové  zátěže  jednotlivých
proměnných,  můžete  zobrazit  i  tzv.  faktorová  skóre pro  jednotlivé  případy
(závodníky).  Ta  naleznete  jako  nové  proměnné  přímo  v  datové  tabulce
v hlavním  okně  programu  SPSS  (byla  do  ní  přidána  v  průběhu  výpočtu  na

základě předchozí volby  Save as variables v dialogovém okně  Factor Analysis:

Factor Scores).  Na prvním a druhém řádku datové tabulky například najdete
faktorová  skóre  závodníků  se  jmény  Roman  Šebrle  a  Bryan  Clay.  Clay  má
výrazně  lepší  hodnotu  skóre  u  prvního  faktoru  než  Šebrle.  Připomeňme,  že
první faktor souvisí  se sprinterskou rychlostí  a  jeho nižší  hodnoty znamenají
lepší výkon (tento faktor je pozitivně korelován s běžeckými časy). Naproti tomu
Šebrle je na tom o něco lépe než Clay po silové stránce (druhý faktor je pozitivně
korelován s výkony ve vrhu koulí, hodu diskem a také skoku vysokém).  Dále si
všimněte,  že  Šebrle  nad  Clayem  výrazně  dominuje  ve  třetím  faktoru  (který
souvisí  s vytrvalostí  a také  hodem  oštěpem).  Podobným  způsobem  můžete
porovnat  i  další  závodníky.  Vždy  je  však  důležité  si  uvědomit,  zda  lepšímu
výkonu  odpovídají  nižší  nebo  vyšší  hodnoty  určitého  faktoru.  K  tomu  stačí

pohled do tabulky faktorových zátěží pro jednotlivé proměnné (tabulka  Factor
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Matrix nebo  v  případě  rotovaného  řešení  tabulka  Rotated  Factor  Matrix).
V případě,  že je faktorová zátěž pro daný faktor u některé proměnné kladná,
znamená to, že vyšším hodnotám proměnné odpovídají vyšší hodnoty faktoru.
Naopak,  je-li  faktorová  zátěž  pro  daný  faktor  u  některé  proměnné  záporná,
znamená to, že vyšším hodnotám proměnné odpovídají nižší hodnoty faktoru. 

Přehlednější než tabulka je obvykle grafické znázornění faktorových skóre,

které můžete získat z hlavního menu programu SPSS přes položku  Graphs →

Legacy Dialogs  Scatter/Dot…→ .

Zobrazí  se dialogové okno  Scatter/Dot.  V něm klepněte na ikonu  Simple

Scatter a volbu potvrďte klepnutím na tlačítko Define. 
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Zobrazí  se  dialogové  okno  Simple  Scatterplot.  V jeho  levé  části  nejprve

klepnutím  označte  proměnnou  REGR  factor  score  1...  a  pomocí  tlačítka  se

šipkou ji přeneste do pole X Axis. Podobně do pole Y Axis přeneste proměnnou

REGR  factor  score  2....  Dále  do  pole  Lable  Cases  by  přeneste  proměnnou

Jmeno.  Nyní  klepněte  na  tlačítko  Options... v  pravé  části  dialogového okna.

Zobrazí se dialogové okno Options, ve kterém zaškrtněte položku Display chart

with case labels. Tím docílíte zobrazení popisků se jmény u jednotlivých bodů

v grafu. Zvolené nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko  Continue.  Samotné

vykreslení grafu spustíte klepnutím na tlačítko  OK v dialogovém okně  Simple

Scatterplot. 

Výsledný graf si můžete prohlédnout na výstupu programu SPSS. Lze z něj
například  vyčíst,  že  z  pohledu sprinterské  rychlosti  (první  faktor)  je  na  tom
nejlépe  závodník  jménem  Eaton,  který  je  však  průměrný  po  stránce  silové
(druhý  faktor).  Závodníci,  jejichž  rychlostní  a  silové  charakteristiky  jsou
podobné  najdete  v  grafu  blízko  u  sebe  (pro  tyto  čely  je  vhodné  graf  zvětšit
tažením myší za některý z rohů grafu). Podobné grafy si můžete zobrazit i pro

jiné  dvojice  faktorů,  stačí  změnit  nastavení  os  v  dialogovém  okně  Simple

Scatterplot. 
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Můžete  samozřejmě  vyzkoušet  i  jiný  počet  faktorů  v  modelu  faktorové
analýzy  (například  tři  nebo  pět),  celý  postup  zopakovat  a  zamyslet  se  nad
možnou interpretací vzniklých faktorů. 

Závěrem  poznamenejme,  že  interpretace  faktorů  může  být  někdy  dosti
obtížná.  Je  možné,  že  se  nám  podaří  nalézt  faktory,  se  kterými  některé
proměnné  silně  korelují,  nicméně  nás  nenapadá  žádná  interpretace  těchto
faktorů. To však nemusí znamenat neúspěch. V každém případě můžeme takto
vzniklé  faktory  využít  namísto  původních  proměnných  při  další  analýze  dat
(například  při  mnohonásobné  regresi).  Užitečnost  faktorové  analýzy  spočívá
v redukci  dimenze  dat,  interpretace  faktorů  nemusí  být  vždy  jejím  hlavním
cílem.  

Kontrolní otázky

1. Jaký  údaj  ve  výstupních  tabulkách   kategoriální  analýzy  hlavních
komponent určuje důležitost jednotlivých komponent? 

2. Co jsou to latentní proměnné?

3. Jaké  jsou  základní  rozdíly  mezi  analýzou  hlavních  komponent
a faktorovou analýzou? 

4. K čemu slouží Bartlettův test sféricity?

5. Co je cílem tzv. rotace faktorů?

6. Mohou být při použití některé ortogonální metody rotace vzniklé faktory
korelované? A co v případě některé neortogonální (šikmé) rotace?    
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