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Oponentský posudek 
k bakalářské práci Kristýny Hulové 

Hodnotové orientace vysokoškoláků: liberální zaměření u studentů FHS UK 
 

Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 
 
 
 
V této práci se autorka pokusila o „uchopení pojmu liberalizmu v tom významu, kterého 
v současné době v české společnosti nabývá“ (s. 5.). Práce má teoretickou a empirickou část. 
V teoretické části autorka vymezuje pojem liberalizmu včetně jeho vývoje. Teoretická část je 
zpracovaná velmi kvalitně. K této časti nemám připomínky. V empirické části se autorka 
snaží o „nalezení obsahových charakteristik liberální hodnotové orientace studentů FHS UK a 
jejich porovnání s podobou liberální orientace celé populace“(s. 24). Centrální hypotéza zde 
zní „liberální orientace v naší zemi se vyvinula na základě specifického nastavení 
transformačního procesu do pokřivené podoby, spojující představy o svobodě se sledováním 
vlastního  prospěchu a uzavíráním se vůči cizímu“ (s. 24). Zde mi není jasné, jak na základě 
použitých dat a analýz chtěla studentka prokázat, že pokřivená podoby liberálních orientaci 
v ČR se vyvinula právě na základě „specifického nastavení transformačního procesu“ a ne na 
základě něčeho jiného.  Jsou i alternativní vysvětlení? K této části bakalářské práce mám 
následující otázky a připomínky: 
 
Faktorová analýza 
 

• Proč autorka zvolila pravě 9 faktorů. Prosím, reflektujte u obhajoby přílohu č. 1. 
• Proč byla zvolena metoda „Principal component analysis“ a ne klasická faktorová 

analýza? Prosím, reflektujte v obhajobě přílohu 2. 
• Proč byla zvolena metoda rotace „Quatrimax with Kaiser Normalization“1 
• Byly výsledky faktorové analýzy validizovány? Prosím, reflektujte v obhajobě přílohu 

3. 
• Nakolik faktor č. 9, který používáte v této práci je v celkové analýze důležitý (jinými 

slovy jaké procento variability proměnných tento faktor vysvětluje)? 
 
Interpretace 
 
s. 32. To, že vztah je statistický významný na hladině 99% neznamená, jak píšete, že  
„hodnota chí- kvadrátu byla nižší než 0.01“ , ale to, že pravděpodobnost toho, že proměnné 
jsou na sobě nezávisle je menší, než 0,01. Hodnota rozdělení chí- kvadrát  testu byla asi jiná.     
 
s. 33, tab. č. 5. Byly zjišťovány vztahy jen s otázkami č. 30 a 32? Proč ostatní políčka tabulky 
jsou prázdná? Z čeho usuzujete, že Spearmanovo rho -0,027 ve vztahu mezi 9j a 30 je 
významné jak píšete na konci podkapitoly? 
 

                                                 
1 „There are many different methods that can be used to conduct a factor analysis (such as principal axis factor, 
maximum likelihood, generalized least squares, unweighted least squares), There are also many different types 
of rotations that can be done after the initial extraction of factors, including orthogonal rotations, such as varimax 
and equimax, which impose the restriction that the factors cannot be correlated, and oblique rotations, such as 
promax, which allow the factors to be correlated with one another.“ 
http://www.ats.ucla.edu/STAT/spss/output/factor1.htm. 27.7.2007  
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Nezkoušela autorka zmenšit číslo faktorů s tím, že hédonistický (život si musíme udělat tak 
příjemný, jak je to jen možné)  a liberální faktor (každý musí řešit své problémy sám) by se 
mohli spojit (hodně si v vaší faktorové analýze do sebe zasahuji)? Nesvědčí i odpovědi na 
hédonistické otázky o určité liberalitě alespoň v pojetí, daném otázkami v dotazníku? 
 
s. 44, Proč považujete hodnotu Spearmanova koeficienta vyšší než 0,10 dostatečně vysokou 
pro interpretaci?  
 
s. 54, závěr. Píšete, že „potvrdila se tendence k uzavírání, xenofobii, zaměření na vlastní 
prospěch.“ Mělo to asi být  „potvrdila se tendence spojování liberalizmu s uzavíráním se, 
xenofobii, zaměřením na vlastní prospěch.“. Je tomu tak?  
 
s. 54, závěr. „Potvrdila se tendence spojování liberalizmu s uzavíráním se, xenofobii, 
zaměřením na vlastní prospěch.“ Nebo se změnili lidé, kteří mají hodnoty bliž k liberálnímu 
způsobu myšlení? Můžete vůbec pomoci této metody hodnotit připadnou změnu abstraktních 
konceptů? Prosím, reflektujte tuto otázku u obhajoby.  
 
Celkové hodnocení 42 kreditních bodů. V případě uspokojivé obhajoby (viz body výše), jsem 
ochotna hodnocení zvýšit.  
 
 
Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 
V Praze dne 6.9.2007 
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Příloha 1 
Source: http://www.richmond.edu/~pli/psy538/factor02/factors.html 

When a method has been selected the initial factor matrix is examined to determine how many factors 
should be used. There are several methods for doing this. They can be conceptualized as "stopping 
rules"--basically, how do we decide that sufficent meaningful factors have been extracted? 

Latent root (eigenvalue) criterion 

A priori criterion 

Percentage of variance 

Scree test criterion 

Latent root criterion: The latent root or eigenvalue represents the total variance explained by a 
particular factor. The total variance (maximum eigenvalue) is a function of the number of variables 
used. This rule states that a factor's eigenvalue must be at least 1, since that score would indicate that 
it at least accounts for the variance of a single variable. From the above chart, two factors would be 
used. 

A priori criterion: The simplest of all rules, here the researcher has some reason to extract a 
prespecified number of factors. One example would be if the researcher is trying to replicate factors 
obtained in a previous study with a new data set. 

Percentage of variance: This rule sets a prespecified percentage of variance that must be accounted 
for by all factors combined and extracts factors until that percentage is reached. There are no absolute 
standards, but 95% is a common threshold. According to this rule, three factors would be extracted 
from the chart above. 

Scree test criterion: In the Scree test, the eigenvalues of the extracted factors are plotted on a line 
graph. Since earlier factors have more unexplained variance availible to them, they will account for 
more variance than later factors. Therefore, the plotted line has a negative slope. The Scree test 
prescribes that factor extraction should stop when this line flattens out; in other words, when the 
consecutive gain in explained variance approaches zero. (See example of Scree plot below). 

Source: http://www.richmond.edu/~pli/psy538/factor02/factors.html 
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Příloha 2 
Source: http://www.richmond.edu/~pli/psy538/factor02/chart.html 
 

PCA/CFA Decision Chart  
 

The chart below compares and constrasts prinicpal component analysis and common 
factor analysis side by side. 

   PCA CFA  

Variance Used 
Common, Unique and 

Error  
 Common only 

 Number of Possible 
Solutions 

 One, Unique to Data  Several 

 Number of Factors 
Produced 

 Equal to number of 
variables 

 Less than number of 
variables 

 Main Goal  summarize data 
 identify underlying 

common dimensions 
   

   

Source: http://www.richmond.edu/~pli/psy538/factor02/chart.html 
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Příloha 3 
Source: http://www.richmond.edu/~pli/psy538/factor02/valid.html 
 

Can the factors be validated? 
 

As with any statistical analysis, it is important to examine whether the results (in this case, 
the factors) are generalizable to other samples. For factor analysis, a split-sample or 
separate sample analysis can be conducted. In a split sample analysis, the data is divided in 
half, separate factors are derived for each half and the results are compared. A separate 
sample can also be used in a similar manner.  

  

An emerging process called Confirmatory Factor Analysis (CFA) can also be used. This 
technique utilizes structural equation modeling. A discussion of this method is beyond the 
scope of this page. For more information, see the following paper on CFA by Connie D. 
Stapleton of Texas A & M University. 

Source: http://www.richmond.edu/~pli/psy538/factor02/valid.html 
 


