
Redukcja danych dotyczących zawodów i zainteresowań 

Przeprowadzono analizę danych z ankiet dotyczących pewnych użytkowników. 

Ankietowani odpowiadali między innymi na pytania o ich preferencje co do zawodu i 

zainteresowań.  Część pierwsza dotyczyła 72-óch zawodów i miała postać: 

Id agent nieruchomości aktor filmowy aktor teatralny analityk chemiczny 

1 0 1 0 0 

2 0 1 0 0 

3 0 1 1 1 

4 0 1 1 1 
Tabela 1: Fragment oryginalnych danych 

Co należy czytać tak, że pierwszemu użytkownikowi podoba się zawód aktora 

filmowego, a nie podoba się agenta nieruchomości itd. Analiza miała na celu zredukowanie 

ilości kolumn przez pogrupowanie zawodów. Sprawi to, że dane będą czytelniejsze i 

łatwiejsze do zinterpretowania. Oczywiście wiadomo, że cechy charakteru mają wpływ na 

wybór ścieżki zawodowej – warto sprawdzić to za pomocą narzędzi matematycznych. 

 W pierwszej części zastosowano Analizę Składowych Głównych, która znajduje 

kierunki, w których dane są najbardziej rozprzestrzenione. Dzięki niej można zredukować 

dane do dowolnego wymiaru, zależnie od tego, w jakim stopniu mają być zachowane 

oryginalne dane. 

W drugiej części zastosowano Analizę Varimax, która obraca osie tak, aby 

zmaksymalizować wariancję, między zmiennymi (czyli zawodami), a znalezionymi w części 

pierwszej czynnikami i zminimalizować wariancję wewnątrz nowego czynnika. 

 

Część 1 - Analiza Składowych Głównych dla zawodów 

Niech T będzie tabelą składającą się z 72-óch zawodów. 

Algorytm Analizy Składowych Głównych polega na znormalizowaniu kolumn – tak 

powstała tabela to T’ i policzeniu jej macierzy kowariancji – C. Istotne są jej wektory i 

wartości własne, tzn. spełniające równość: 

Cx = λx 

gdzie x to szukane wektory własne, a λ – odpowiadające im wartości. 



Suma pierwszych p wartości własnych podzielona przez sumę wszystkich (czyli liczbę 

zmiennych) to procent, jaki wyjaśnia rzutowanie danych na p zmiennych. Tabela 

przedstawiająca te wartości wraz z wartościami własnymi posortowanymi malejąco  znajduje 

się poniżej. 

P wartość własna % objaśnienia 

 

p wartość własna % objaśnienia 

1 8,93 12,41 

 

37 0,62 83,15 

2 4,66 18,87 

 

38 0,59 83,97 

3 3,93 24,32 

 

39 0,57 84,76 

4 3,38 29,01 

 

40 0,54 85,51 

5 2,94 33,09 

 

41 0,53 86,24 

6 2,75 36,91 

 

42 0,52 86,97 

7 2,36 40,19 

 

43 0,51 87,68 

8 1,80 42,69 

 

44 0,49 88,35 

9 1,71 45,07 

 

45 0,48 89,01 

10 1,58 47,26 

 

46 0,46 89,66 

11 1,48 49,32 

 

47 0,46 90,29 

12 1,36 51,21 

 

48 0,44 90,90 

13 1,33 53,06 

 

49 0,41 91,48 

14 1,28 54,84 

 

50 0,40 92,03 

15 1,23 56,55 

 

51 0,38 92,56 

16 1,17 58,18 

 

52 0,37 93,08 

17 1,12 59,73 

 

53 0,37 93,59 

18 1,09 61,25 

 

54 0,35 94,08 

19 1,07 62,74 

 

55 0,33 94,54 

20 1,04 64,18 

 

56 0,31 94,97 

21 1,01 65,58 

 

57 0,31 95,40 

22 0,98 66,94 

 

58 0,30 95,82 

23 0,95 68,26 

 

59 0,28 96,21 

24 0,91 69,53 

 

60 0,27 96,60 

25 0,89 70,76 

 

61 0,27 96,97 

26 0,86 71,96 

 

62 0,26 97,33 

27 0,85 73,14 

 

63 0,25 97,67 

28 0,79 74,24 

 

64 0,23 97,99 

29 0,79 75,34 

 

65 0,22 98,30 

30 0,77 76,41 

 

66 0,21 98,60 

31 0,76 77,47 

 

67 0,20 98,88 

32 0,74 78,50 

 

68 0,19 99,15 

33 0,72 79,49 

 

69 0,17 99,39 

34 0,68 80,44 

 

70 0,16 99,61 

35 0,67 81,37 

 

71 0,15 99,82 

36 0,66 82,29 

 

72 0,13 100,00 

Tabela 2: Kolejne wartości własne i skumulowany % objaśnienia modelu 

Ilość  zmiennych można dobrać na kilka sposobów, np.: 



- ustalając minimalny stopień, w jakim chcemy wyjaśniać model , np. 90%. Wtedy - 

intuicyjnie "następuje utrata 10% informacji  zawartych w danych”, 

- wg kryterium Kaisera należy wybrać  tyle zmiennych, ile jest wartości własnych > 1. 

W powyższej sytuacji  jest to 21 zmiennych, czyli 65,58% objaśnienia, 

- wg kryterium Cattella należy narysować wykres wartości własnych i sprawdzić, w 

którym miejscu zaczyna się ich łagodny spadek. Jest to tzw. wykres osypiska. 

 

Rysunek 1: Wykres osypiska 

W tej sytuacji dużą zmianę widać w okolicy 8-9, jednak to wyjaśni tylko 45,1%.  

 

Część 2 – Analiza Varimax dla zawodów 

Tę analizę przeprowadza się na wektorach własnych macierzy kowariancji C 

przemnożonych przez pierwiastek z wartości własnej, tzn. 

Li = λi (xi)
1/2 

gdzie Li to i-ty wektor zwany loading, xi to i-ty wektor własny, a λi jego wartość własna.  

Pierwszą analizę zastosowano dla 10-ciu czynników.  Otrzymane wyniki mówią o 

tym, jaka jest korelacja między zmienną, a danym czynnikiem. Po założeniu, że istotna 
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korelacja, to taka, która jest > 0,5 (oczywiście co do wartości bezwzględnej) otrzymano 24 

zawody nieistotne dla żadnego z czynników. Stanowi to 33% wszystkich zawodów, dlatego 

warto sprawdzić tę metodę dla 11-tu wektorów. Daje ona 22 zawody nieistotne, ale 11-ty 

czynnik ma tylko jedną zmienną istotną – intuicyjnie można powiedzieć, że daje mało 

informacji, dlatego chcąc zredukować dane w dużym stopniu, nie ma potrzeby dodawania 

kolejnych wektorów. 

Analogiczną analizę wykonano pomijając zmienne, które okazały się nieistotne w obu 

powyższych analizach – jest ich 20. Nowa analiza dla 10-ciu czynników ma 4 zawody 

nieistotne, ale ich korelacje są bliskie 0,5. Dla 11-tu są 3 zmienne nieistotne, ale jeden z 

zawodów ma duże korelacje z dwoma czynnikami, co oznacza, że dane nie są spójne, dlatego 

wybrano analizę dla 10-ciu czynników – ta tabela to V. 

Zawody istotne dla kolejnych czynników wraz z ich korelacją to: 

Praca podwyższonego ryzyka czynnik 1 

kierowca rajdowy -0,62 

marynarz -0,56 

mechanik -0,61 

pilot -0,59 

policjant prewencji drogówki -0,52 

praca fizyczna na wysokościach -0,64 

pracownik fizyczny -0,58 

strażak -0,54 

żołnierz -0,66 

Tabela 3: Pierwsza grupa zawodów 

Praca związana z gospodarstwem domowym czynnik 2 

cukiernik 0,64 

kucharz 0,51 

ogrodnik 0,61 

opiekunka dziecięca 0,54 
Tabela 4: Druga grupa zawodów 

Projektowanie przestrzeni czynnik 3 

architekt krajobrazu 0,75 

architekt urbanista 0,60 

dekorator wnętrz 0,77 

fotograf 0,52 

projektant mody 0,52 

Tabela 5: Trzecia grupa zawodów 

 



Grupa dbająca o ciało i pomagająca w tym innym czynnik 4 

dietetyk 0,68 

fizjoterapeuta 0,69 

instruktor fitness 0,67 

trener personalny 0,65 

masażysta 0,58 

trener 0,55 
Tabela 6: Czwarta grupa zawodów 

Branża finansowa i prawnicza czynnik 5 

bankier -0,67 

biznesmen -0,62 

doradca finansowy -0,63 

pracownik biurowy -0,63 

Prawnik -0,57 

Sędzia -0,56 

specjalista ds. marketingu -0,53 
Tabela 7: Piąta grupa zawodów 

Praca szpitalna czynnik 6 

Chirurg -0,74 

Lekarz -0,72 

ratownik medyczny -0,56 
Tabela 8: Szósta grupa zawodów 

Branża filmowa i artystyczna czynnik 7 

aktor filmowy -0,68 

aktor teatralny -0,71 

Dziennikarz -0,53 

Muzyk -0,57 

Reżyser -0,64 

Tabela 9: Siódma grupa zawodów 

Branża kosmetyczna czynnik 8 

Charakteryzator -0,54 

Fryzjer -0,65 

Kosmetyczka -0,70 

Wizażysta -0,72 

Tabela 10: Ósma grupa zawodów 

Praca naukowa czynnik 9 

analityk chemiczny -0,58 

analityk medyczny -0,61 
Tabela 11: Dziewiąta grupa zawodów 

 



Branża informatyczna czynnik 10 

analityk danych -0,51 

Programista -0,70 

technik informatyk -0,64 
Tabela 12: Dziesiąta grupa zawodów 

 Z 72-óch zawodów otrzymano 10 grup, wraz z wybranymi zawodami przedstawiają 

się następująco: 

1. praca podwyższonego ryzyka – kierowca rajdowy, pilot, żołnierz, 

2. praca związana z gospodarstwem domowym – kucharz, opiekunka dziecięca, 

3. projektowanie przestrzeni  – architekt krajobrazu, dekorator wnętrz,  

4. grupa dbających o ciało i pomagająca w tym innym – fizjoterapeuta, dietetyk, 

5. branża finansowa i prawnicza – bankier, doradca finansowy, sędzia, adwokat 

6. praca szpitalna – lekarz, chirurg, ratownik medyczny, 

7. branża filmowa i artystyczna – aktor filmowy i teatralny, muzyk, reżyser, 

8. branża kosmetyczna – kosmetyczka, fryzjer, wizażysta, 

9. praca naukowa – analityk chemiczny i medyczny, 

10. branża informatyczna – programista, technik informatyk. 

Z tabeli T’ usunięto kolumny z 20 zawodami, które nie były brane pod uwagę do 

powyższych analiz - niech to będzie N.  Po przemnożeniu 

VT NT 

otrzymano oryginalne dane w terminie nowych czynników. 

Część 3 – Analiza Składowych Głównych dla zainteresowań 

Analogiczna analiza została przeprowadzona dla danych dotyczących 76-ciu 

zainteresowań. Kolejne wartości własne wraz ze skumulowanym %, w jakim czynniki 

wyjaśniają model przedstawione są poniżej: 

P wartość własna % objaśnienia 

 

p wartość własna % objaśnienia 

1 7,48 9,84 

 

7 1,98 33,60 

2 4,91 16,30 

 

8 1,87 36,05 

3 3,72 21,20 

 

9 1,82 38,45 

4 3,08 25,25 

 

10 1,72 40,71 

5 2,28 28,25 

 

11 1,53 42,73 

6 2,08 31,00 

 

12 1,52 44,72 

 



P wartość własna % objaśnienia 

 

p wartość własna % objaśnienia 

13 1,45 46,64 

 

45 0,57 85,13 

14 1,42 48,51 

 

46 0,55 85,86 

15 1,38 50,32 

 

47 0,54 86,57 

16 1,30 52,03 

 

48 0,54 87,28 

17 1,25 53,68 

 

49 0,53 87,97 

18 1,19 55,25 

 

50 0,50 88,63 

19 1,19 56,81 

 

51 0,49 89,28 

20 1,15 58,32 

 

52 0,48 89,92 

21 1,13 59,80 

 

53 0,45 90,52 

22 1,09 61,24 

 

54 0,45 91,10 

23 1,05 62,62 

 

55 0,43 91,67 

24 1,00 63,94 

 

56 0,42 92,22 

25 0,97 65,22 

 

57 0,40 92,74 

26 0,95 66,47 

 

58 0,39 93,26 

27 0,92 67,68 

 

59 0,39 93,78 

28 0,91 68,89 

 

60 0,38 94,28 

29 0,87 70,03 

 

61 0,37 94,76 

30 0,84 71,14 

 

62 0,36 95,24 

31 0,84 72,24 

 

63 0,35 95,70 

32 0,81 73,31 

 

64 0,33 96,14 

33 0,79 74,34 

 

65 0,32 96,57 

34 0,78 75,37 

 

66 0,31 96,98 

35 0,76 76,37 

 

67 0,29 97,36 

36 0,75 77,35 

 

68 0,28 97,73 

37 0,73 78,31 

 

69 0,27 98,08 

38 0,71 79,24 

 

70 0,26 98,42 

39 0,69 80,15 

 

71 0,24 98,74 

40 0,69 81,05 

 

72 0,23 99,04 

41 0,67 81,93 

 

73 0,22 99,33 

42 0,65 82,78 

 

74 0,21 99,61 

43 0,63 83,60 

 

75 0,19 99,85 

44 0,59 84,38 

 

76 0,11 100,00 

Tabela 13: Kolejne wartości własne i skumulowany % objaśnienia modelu 

W tym modelu są 24 zmienne większe od 1, a wykres osypiska przedstawiony 

jest poniżej: 



 

Rysunek 2: Wykres osypiska 

Nie widać tu wyraźnego osypiska, można przyjąć, że zaczyna się on około 10-tej zmiennej. 

Część 4 – Analiza Varimax dla zainteresowań 

Pierwszą analizę zastosowano dla 10-ciu czynników.  Otrzymano 41 zainteresowań 

nieistotnych dla żadnego z czynników. Stanowi to 54% wszystkich zainteresowań, dlatego 

warto sprawdzić tę metodę dla 11-tu wektorów. Daje ona 40 zainteresowań nieistotnych. 

Analogiczną analizę wykonano pomijając zmienne, które okazały się nieistotne w obu 

powyższych analizach – jest ich 36. Nowa analiza dla 10-ciu czynników ma tylko 5 

zainteresowań nieistotnych. Dla 9-ciu czynników jest 8 nieistotnych zmiennych, w tym dość 

ważne dotyczące sportu, dlatego wybrano analizę dla 10-ciu czynników. 

Zainteresowania istotne dla kolejnych czynników wraz z ich korelacją to: 

Sporty  ekstremalne czynnik 1 

gokarty -0,51 

kajakarstwo -0,54 

maratony wyczynowe -0,61 

narty -0,54 

nurkowanie -0,65 

paintball -0,54 

skoki spadochronowe -0,62 

snowboard -0,59 

wspinaczka -0,64 

Tabela 14: Pierwsza grupa zainteresowań 
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Sztuka czynnik 2  

galeria sztuki -0,79 

koncert muzyki klasycznej -0,59 

muzeum -0,73 

podziwianie architektury -0,66 

teatr -0,55 

Tabela 15: Druga grupa zainteresowań 

Taniec i śpiew czynnik 3 

śpiew -0,53 

taniec nowoczesny -0,70 

taniec towarzyski -0,62 

Tabela 16: Trzecia grupa zainteresowań 

Odpoczynek w domu czynnik 4 

leniuchowanie w domu 0,61 

oglądanie filmów i seriali 0,61 

oglądanie telewizji 0,51 
Tabela 17: Czwarta grupa zainteresowań 

Ogrody czynnik 5 

ogrodnictwo 0,80 

uprawa działki ogródka 0,82 

Tabela 18: Piąta grupa zainteresowań 

Gry towarzyskie czynnik 6 

bilard 0,60 

darty 0,62 

tenis stołowy 0,65 
Tabela 19: Szósta grupa zainteresowań 

Aktywność na powietrzu czynnik 7 

agroturystyka 0,50 

piesze wycieczki 0,51 

Tabela 20: Siódma grupa zainteresowań 

Bierny odpoczynek czynnik 8 

plaża 0,63 

spa 0,52 

wypoczynek w kurorcie 0,55 

Tabela 21: Ósma grupa zainteresowań 

Motoryzacja czynnik 9 

wystawy samochodów -0,70 

wyścigi samochodowe -0,65 

zbieranie modeli samochodów -0,53 
Tabela 22: Dziewiąta grupa zainteresowań 



Sport czynnik 10 

bieganie 0,52 

fitness 0,58 
Tabela 23: Dziesiąta grupa zainteresowań 

Z 76-ciu zainteresowań powstały poniższe grupy: 

1. sporty ekstremalne – maratony wyczynowe, wspinaczka, 

2. sztuka – galeria sztuki, muzeum, teatr, 

3. taniec i śpiew – taniec nowoczesny, śpiew, 

4. odpoczynek w domu – leniuchowanie w domu, oglądanie filmów i seriali, 

5. ogrody – ogrodnictwo, uprawa działka i ogródka, 

6. gry towarzyskie – darty, bilard, 

7. aktywność na powietrzu – agroturystyka, piesze wycieczki, 

8. bierny odpoczynek – spa, plaża, 

9. motoryzacja – wystawy samochodów, wyścigi samochodowe, 

10. sport – bieganie, fitness. 

Część 5 – Analiza rzetelności dla zawodów 

 Następnie przeprowadzono analizę rzetelności, tzn. sprawdzono, czy poszczególne 

faktycznie zawody dotyczą tego samego zjawiska (preferencji). Służy do tego współczynnik 

α-Cronbacha: 

α = (k/(k-1)) * [1- Σ(s2
i)/s

2
sum] 

gdzie s2
i jest kowariancją poszczególnych zawodów, a s2

sum jest kowariancją ich sumy (dla 

danej grupy). Wyniki w tabeli poniżej: 

Grupa α-Cronbacha 

Praca podwyższonego ryzyka 0,80 

Praca związana z gospodarstwem domowym 0,60 

Projektowanie przestrzeni 0,75 

Grupa dbająca o ciało i pomagająca w tym innym 0,81 

Branża finansowa i prawnicza 0,77 

Praca szpitalna 0,78 

Branża filmowa i artystyczna 0,72 

Branża kosmetyczna 0,74 

Praca naukowa 0,78 

Branża informatyczna 0,65 

Tabela 24: Współczynniki α-Cronbacha dla zawodów  



Oprócz dwóch zaznaczonych na czerwono współczynników wszystkie są > 0,7, co jest 

wartością graniczną dla przyjęcia czynnika. Gdyby wartości α były za duże (> 0,9) mogłoby 

to świadczyć o zbyt dużej ilości zmiennych, jednak ta sytuacja tu nie zaszła. W poniższych 

tabelach przedstawione są wartości α z wyłączeniem kolejnych zawodów – to pozwala 

zaobserwować, jaki wpływ ma dany zawód na grupę. 

Praca podwyższonego ryzyka α 

kierowca rajdowy 0,78 

marynarz 0,78 

mechanik 0,78 

pilot 0,79 

policjant prewencji drogówki 0,79 

praca fizyczna na wysokościach 0,78 

pracownik fizyczny 0,79 

strażak 0,78 

żołnierz 0,77 

Tabela 25: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zawodów dla pierwszej grupy   

Praca związana z gospodarstwem domowym α 

cukiernik 0,43 

kucharz 0,54 

ogrodnik 0,55 

opiekunka dziecięca 0,60 

Tabela 26: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zawodów dla drugiej grupy 

Projektowanie przestrzeni α 

architekt krajobrazu 0,64 

architekt urbanista 0,73 

dokorator wnętrz 0,66 

fotograf 0,76 

projektant mody 0,73 
Tabela 27: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zawodów dla trzeciej grupy 

Grupa dbająca o ciało i pomagająca w tym innym α 

dietetyk 0,79 

fizjoterapeuta 0,79 

instruktor fitness 0,74 

trener personalny 0,74 

masażysta 0,81 

trener 0,79 
Tabela 28: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zawodów dla czwartej grupy 

 

 



Branża finansowa i prawnicza α 

bankier 0,72 

biznesmen 0,73 

doradca finansowy 0,73 

pracownik biurowy 0,75 

prawnik 0,74 

sędzia 0,74 

specjalista ds. marketingu 0,76 

Tabela 29: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zawodów dla piątej grupy 

Praca szpitalna α 

chirurg 0,65 

lekarz 0,67 

ratownik medyczny 0,79 
Tabela 30: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zawodów dla szóstej grupy 

Branża filmowa i artystyczna α 

aktor filmowy 0,64 

aktor teatralny 0,64 

dziennikarz 0,71 

muzyk 0,70 

reżyser 0,66 
Tabela 31: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zawodów dla siódmej grupy 

Branża kosmetyczna α 

charakteryzator 0,74 

fryzjer 0,73 

kosmetyczka 0,62 

wizażysta 0,63 

Tabela 32: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zawodów dla ósmej grupy
 

Praca naukowa α 

analityk chemiczny 0,64 

analityk medyczny 0,41 
Tabela 33: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zawodów dla dziewiątej grupy 

Branża informatyczna α 

analityk danych 0,67 

programista 0,44 

technik informatyk 0,55 

Tabela 34: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zawodów dla dziesiątej grupy 

 

Część 6 – Analiza rzetelności dla zainteresowań 

Wyniki analogicznej analizy dla zainteresowań przedstawiają się następująco: 



Grupa α-Cronbacha 

Sporty  ekstremalne 0,81 

Sztuka 0,78 

Taniec i śpiew 0,63 

Odpoczynek w domu 0,54 

Ogrody 0,90 

Gry towarzyskie 0,54 

Aktywność na powietrzu 0,44 

Bierny odpoczynek 0,63 

Motoryzacja 0,61 

Sport 0,44 

Tabela 35: Współczynniki α-Cronbacha dla zainteresowań  

Dla zainteresowań większość współczynników α-Cronbacha jest < 0,7, co oznacza, że 

poszczególne zainteresowania w grupie nie dotyczą tego samego zjawiska. 

Sporty  ekstremalne α 

gokarty 0,79 

kajakarstwo 0,80 

maratony wyczynowe 0,79 

narty 0,80 

nurkowanie 0,80 

paintball 0,80 

skoki spadochronowe 0,78 

snowboard 0,79 

wspinaczka 0,78 

Tabela 36: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zainteresowań dla pierwszej grupy 

Sztuka α 

galeria sztuki 0,68 

koncert muzyki klasycznej 0,78 

muzeum 0,71 

podziwianie architektury 0,74 

teatr 0,75 
Tabela 37: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zainteresowań dla drugiej grupy 

Taniec i śpiew α 

śpiew 0,66 

taniec nowoczesny 0,46 

taniec towarzyski 0,46 
Tabela 38: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zainteresowań dla trzeciej grupy 

 

 

 



Odpoczynek w domu α 

leniuchowanie w domu 0,37 

oglądanie filmów i seriali 0,47 

oglądanie telewizji 0,47 
Tabela 39: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zainteresowań dla czwartej grupy 

Ogrody α 

ogrodnictwo 0,82 

uprawa działki ogródka 0,68 

Tabela 40: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zainteresowań dla piątej grupy 

Gry towarzyskie α 

bilard 0,39 

darty 0,39 

tenis stołowy 0,53 
Tabela 41: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zainteresowań dla szóstej grupy 

Aktywność na powietrzu α 

agroturystyka 0,29 

piesze wycieczki 0,08 

Tabela 42: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zainteresowań dla siódmej grupy 

Bierny odpoczynek α 

plaża 0,43 

pa 0,53 

wypoczynek w kurorcie 0,64 

Tabela 43: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zainteresowań dla ósmej grupy 

Motoryzacja α 

wystawy samochodów 0,32 

wyścigi samochodowe 0,40 

zbieranie modeli samochodów 0,68 
Tabela 44: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zainteresowań dla dziewiątej grupy 

Sport α 

bieganie 0,28 

fitness 0,08 

Tabela 45: Współczynniki α  z wyłączeniem kolejnych zainteresowań dla dziesiątej grupy  

 

Część 7 – Modele wiążący zainteresowania z zawodami 

Chcąc sprawdzić zależność zainteresowań od zawodów przetestowano, jaki jest 

rozkład zmiennej stworzonej przez sumowanie pierwotnych wartości zainteresowań 



należących do poszczególnych grup. Wzięto pod uwagę tylko te, które pozytywnie przeszły 

analizę rzetelności. Statystyki w teście Kołmogorowa Smirnowa poniżej: 

Grupa r. normalny r. Poissona 

Sporty  ekstremalne 0,87 0,23 

Sztuka 0,75 0,29 

Ogrody 0,50 0,48 

Tabela 46: Statystyki KS dla grup zainteresowań 

Poniżej przedstawiono histogramy zmiennych przedstawiających 3 grupy zainteresowań: 

 

Rysunek 3: Histogram pierwszej grupy zainteresowań 



 

Rysunek 4: Histogram drugiej grupy zainteresowań 

 

Rysunek 5: Histogram trzeciej grupy zainteresowań 

Na podstawie wyników testu KS można wnioskować, że zmienne bardziej 

przypominają rozkład Poissona, dlatego zastosowano uogólnione modele liniowe z 

zaznaczeniem, że zmienna objaśniana pochodzi z rodziny rozkładów Poissona. Żeby znaleźć 

funkcję wiążącą dla tych rozkładów należy przekształcić funkcję gęstości do postaci: 



fθ(y) = C(θ)eyQ(θ)h(y) 

Rodzinę rozkładów o takiej gęstości nazywamy jednoparametrową rodziną 

wykładniczą. Rozkład Poissona z parametrem λ ma postać: 

fλ(y) = e–λ λy/y! = e–λ eylogλ/y! 

Funkcja Q(λ) = log(λ) jest kanoniczną funkcją wiążącą dla rozkładów rodziny 

Poissona, dlatego ją zastosowano. 

 

Następnie przeprowadzono metodę regresji wstecznej, bazując na kryterium 

informacyjnym Akaike, ponieważ istotne są tu możliwości predykcyjne modeli. Sprawdzono 

też istotność dobranych zmiennych, używając statystyki Z = βi/si, gdzie βi to wartość 

współczynnika danej zmiennej, a si to jego błąd standardowy.  

Wyniki dla grupy Sporty ekstremalne: 

Zmienna β S.E. Z Istotność 

Wyraz wolny 1,33 0,05 26,54 0,000 

Praca podwyższonego ryzyka 0,08 0,01 7,64 0,000 

Grupa dbająca o ciało 0,04 0,01 2,75 0,006 

Branża filmowa i artystyczna 0,03 0,01 1,79 0,074 
Tabela 47: Model dla pierwszej grupy zainteresowań 

Grupa zawodów, która miała największy wpływ na zainteresowanie sportami 

ekstremalnymi to praca podwyższonego ryzyka, mniejszy wpływ miała grupa dbająca o ciało. 

Branże filmowa i artystyczna miały wpływ bliski istotności. 

Dla grupy Sztuka: 

Zmienna β S.E. Z Istotność 

Wyraz wolny 0,84 0,08 11,06 0,000 

Praca podwyższonego ryzyka -0,03 0,02 -1,85 0,065 

Projektowanie przestrzeni 0,09 0,02 4,28 0,000 

Branża finansowa i prawnicza -0,03 0,02 -1,49 0,136 

Branża filmowa i artystyczna 0,08 0,02 3,92 0,000 

Tabela 48: Model dla drugiej grupy zainteresowań 

Największy wpływ miały zawody związane z projektowaniem oraz branża filmowa i 

artystyczna. Warto zauważyć, że wraz ze wzrostem preferencji tych grup zawodowych 



wzrastało zainteresowanie sztuką, natomiast preferowanie zawodów związanych z 

podwyższonym ryzykiem i branżą finansową miało odwrotny wpływ.  

Dla grupy Ogrody: 

Zmienna β S.E. Z Istotność 

Wyraz wolny -0,68 0,16 -4,17 0,000 

Projektowanie przestrzeni 0,21 0,04 5,13 0,000 

Branża finansowa i prawnicza -0,09 0,04 -2,66 0,008 

Branża filmowa i artystyczna -0,07 0,04 -1,58 0,114 

Praca naukowa 0,19 0,08 2,53 0,011 
Tabela 49: Model dla trzeciej grupy zainteresowań 

Największy wpływ na zainteresowanie ogrodami miało projektowanie przestrzeni i 

praca naukowa. Wraz ze wzrostem preferencji tych grup zawodowych rosło zainteresowanie 

ogrodami, branże finansowe i filmowe miały odwrotny wpływ. Branże finansowa i prawnicza 

miały nieistotny wpływ. 

 

 W uogólnionych modelach liniowych miarą dopasowania są zmodyfikowane R2 – 

pierwsze zaproponowane przez Coxa i Snella postaci: 

R2 = 1 – (L(0)/L(β))2/n 

gdzie  L(0) to wartość logarytmu funkcji wiarogodności dla modelu tylko z wyrazem 

wolnym, L(β) to wartość dla danego modelu, a n to liczba obserwacji. Ten współczynnik ma 

właściwości podobne do R2 dla modelu liniowego – i mniejszy wpływ na analizę ma model, 

tym L(β) jest bliższe L(0) i wartość współczynnika jest bliższa 0. Aby przeskalować ten 

współczynnik tak, by maksymalnie osiągał wartość 1 Nagelkerke zaproponował, by dzielić go 

przez jego maksymalną wartość. Współczynniki dla powyższych modeli były następujące: 

Grupa Cox & Snell Nagelkerke 

Sporty ekstremalne 0,27 0,33 

Sztuka 0,13 0,18 

Ogrody 0,12 0,16 

 

 Najlepszy współczynnik miał model dla sportów ekstremalnych, to znaczy, że 

preferencje zawodów najsilniej wyjaśniało zainteresowanie tą grupą. Słabiej zostało 

objaśnione zainteresowanie sztuką, a najsłabiej ogrodami, jednak w kontekście nauk 

społecznych nawet współczynnik 0,16 był zadowalający, ponieważ dał widoczny efekt.  


