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Souhrn: Na řadě praktických úloh jsou ukázány diagnostické vlastnosti 
vybraných metod vícerozměrné statistické analýzy, především metody 
hlavních komponent, faktorové analýzy a tvorby shluků. Uvedenými 
metodami je odhalena vnitřní struktura v datech, skryté vnitřní vazby a 
řada souvislostí ukrytých mezi znaky a mezi objekty. 

 

Odhalení struktury ve znacích a objektech: Zdrojová matice dat Jímá rozměr n 
x m. Před vlastní aplikací vhodné metody vícerozměrné statistické analýzy je třeba 
vždy provést průzkumovou (exploratorní) analýzu dat, která umožňuje: a) posoudit 
podobnost objektů pomocí rozptylových a symbolových grafu, b) nalézt vybočující 
objekty, resp. jejich znaky, c) stanovit, zda lze použít předpoklad lineárních vazeb, 
d) ověřit předpoklady o datech (normalitu, nekorelovanost, homogenitu). 

Jednotlivé techniky k určení vzájemných vazeb se dále dělí podle toho, zda 
hledají 1. strukturu a vazby ve znacích nebo 2. strukturu a vazby v objektech. To 
znamená a) hledání struktury ve znacích v metrické škále -faktorová analýza FA, 
analýza hlavních komponent PCA a shluková analýza, b) hledání struktury v 
objektech v metrické škále - shluková analýza, c) hledání struktury v objektech v 
metrické i v nemetrické škále - vícerozměrné škálování. d) hledání struktury v 
objektech v nemetrické škále - korespondenční analýza. 

Určením struktury a vzájemných vazeb mezi znaky ale i mezi objekty se 
zabývají techniky redukce znaků na latentní proměnné, metoda analýzy hlavních 
komponent (PCA), metoda faktorové analýzy (FA) a shlukování (CLU). 

Maticový diagram. Diagram ukazuje rozptylové diagramy jednotlivých dvojic 
znaků. Je zřejmé, že vysoké hodnoty korelačního koeficientu vedou ke zřetelné 
lineární závislosti (přímka), zatímco nízké hodnoty ukazují, že osoby nejsou v 
grafu zobrazeny na přímce ale nacházejí se spíše v chaotickém mraku bodů. 
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