
ZX510  Pokročilé statistické 
metody geografického výzkumu

Téma:  Explorační faktorová analýza 
(analýza hlavních komponent)



Smysl a princip faktorové analýzy

− v explorační verzi není faktorová analýza určena
k meritorní analýze, tzn. neslouží k testování hypotéz
ani k měření vztahů mezi nezávisle a závisle proměnnou
− jejím cílem je především redukce dat a odhalení 
(explorace) skrytých souvislostí                                
− z mnoha položek (proměnných) vybere ty, které
statisticky „patří k sobě“ (vykazují podobnou variabilitu)
a z nichž je možné vytvořit novou proměnnou (faktor, 
komponentu)



Příklad: analýza faktorů rozvojového potenciálu                 
obcí Jihomoravského kraje

� Datový soubor:  Faktorovka_priklad.sav
� Obsahuje data za obce JMK – u kterých předpokládáme, 

že představují dílčí indikátory rozvojového potenciálu 
obcí (např. vzdálenost od regionální centra, počet obyvatel, míra 
nezaměstnanosti, bytová výstavba, index stáří, míra vzdělanosti,
ekonomická aktivita, infrastruktura, daňový výtěžnost, atd.)

� Cílem faktorové analýzy je zjistit, zda proměnné 
společně tvoří určité komponenty, představující faktory 
rozvojového potenciálu obcí 



Faktorová analýza v SPSS



Postup faktorové analýzy

(1) Typ dat - musíme rozhodnout, zda jsou data pro 
faktorovou analýzu vhodná;

(2) Počet faktorů - musíme rozhodnout, s jakým počtem
faktorů (komponent) budeme pracovat; 

(3) Výpočet sycení faktorů a jejich pojmenování - musíme
vypočítat faktorové zátěže a jednotlivé faktory
pojmenovat



Ad 1. Vhodnost dat pro faktorovou analýzu

� Položky vstupující do faktorové analýzy, musí mít podobu 
ordinálních nebo intervalových proměnných, nevhodné jsou 
dichotomické proměnné (výjimečně je možné použít tzv. 
dummy variables)

� Proměnné by mezi sebou měly korelovat (viz. výstup v 
podobě tzv. matice interkorelací), ale neměl by mezi nimi  
být kauzální vztah 

� Míru vhodnosti dat zjistíme také s tzv. anti-image matice s 
hodnotami Kaiser-Meyer-Olkinovy míry - KMO míra 
vhodnosti položek pro faktorovou analýzu. Hodnota KMO  
by měla být vyšší než 0,6.

� Signifikance tzv. Bartlettova testu sféricity by měla být 
významná minimálně na úrovni 0,05.



Vhodnost dat pro faktorovou analýzu



Ad 2.  Extrakce faktorů

Musíme rozhodnout, s kolika faktory máme pracovat
� výpočet tzv. eigen hodnoty (eigenvalue) volíme 

takový počet faktorů (komponent), které mají hodnotu 
eigenvalue vyšší než 1 (tzv. Kaiserovo pravidlo)

� zvolíme takový počet faktorů, který nám bude 
vysvětlovat dostatečné % variability v souboru 

� zvolíme takový počet faktorů, které v grafu (Scree
plot) budou nad tzv. zlomem či prolomením křivky



Ad 2.  Extrakce faktorů



Výstupy z 
faktorové  
analýzy



Výstupy z 
faktorové  
analýzy



Ad 3. Výpočet faktorových zátěží                          
a pojmenování faktorů

� výpočet faktorových zátěží (factor loadings)
- tyto zátěže jsou korelace mezi faktorem a příslušnou
položkou
- čím vyšší je korelace, tím více je faktor touto položkou
sycen (korelace by měla být vyšší než 0,30).



Rotace faktorů
- smyslem rotace faktorů je, aby se původně rozptýlené body  

co nejvíce přimkly k jednomu z extrahovaných faktorů   

Obr. rozptyl hodnot kolem faktorů při nerotovaném a rotovaném řešení
Obr.: Faktorové zátěže 10 položek ve dvoufaktorovém řešení 
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Obr. : Ukázka rotace faktorů:  
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Základní typy rotace

� Rotace Varimax – ortogonální               
(pravoúhlá, kolmá)                                            
– extrahované faktory nemusí korelovat
– výstupem je tabulka tzv. pattern matrix
ve které hodnoty představují korelace a zároveň 
sycení (loadings) mezi faktory a proměnnými



Základní typy rotace

� Rotace Oblimin – šikmá                                       
– předpokládáme, že extrahované faktory 
navzájem korelují !
– Výstupem jsou dvě tabulky: tzv. pattern matrix
– ve které hodnoty sycení (loadings) představují 
regresní koeficient, který určuje hodnotu proměnné
a tzv. structure matrix – představuje hodnoty 
korelace mezi faktorem a proměnnou



Výstupy – nerotované a nestrukturované řešení



Výstupy – nerotované strukturované řešení



Výstupy – rotované řešení - Varimax



Výstupy – rotované řešení - Oblimin



Pojmenování faktorů u vybraného řešení (Oblimin)

Pattern Matrix
a
 

 Component 

 1 

„ekonomický 

potenciál“ 

2 

„demografický 

růst“ 

3 

„vybavenost“ 

 

4 

„perifernost“ 

 

daňová výtěžnost ,774   ,327 

podnikatelská_aktivita ,759    

EA_terciér ,584  -,387  

vzdělanost ,574   -,466 

hustota ,468   -,424 

dokončené byty  ,906   

přirustek obyvatel  ,858   

index_stari  -,550 ,490  

technická infrastruktura   -,800  

občanská vybavenost   -,792  

zeleznice   -,700  

vzdálenost od Brno    ,850 

nezaměstnanost    ,841 

vzdálenost od ORP    ,642 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 



Ukázka mapového zpracování výsledků analýzy                     
– kategorizace obcí dle hodnot dílčích faktorů



Ukázka mapového zpracování výsledků analýzy                     
– kategorizace obcí dle celkové hodnoty rozvojového potenciálu 


