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Předpověď vlivu autokorelace při modelování vztahů
půdy a dílčího reliéfu krajiny
Variabilita prostorového rozd?lení p?dních typ? je p?i modelování povrchových tvar? reliéfu považována za výsledek
sou?innosti prom?nných reliéfu. Vlastnosti p?dy jsou považovány za závislou prom?nnou a aspekty reliéfu (výška, sklon,
orientace atd.) za prediktor. M?žeme-li jasn? a spolehliv? kvantifikovat vztah mezi p?dou a povrchovými tvary reliéfu,
získáme nástroj k pochopení p?dotvorných a geologických proces? uvnit? ekosystém? s podobnými eko-fyzickými
vlastnostmi.
Využitelné výstupy:
Prostorová autokorelace (SAC, z angl. Spatial AutoCorrelation) m?že významn? ovlivnit výstupy t?chto model?. Vlastnosti
p?dy a povrchových tvar? reliéfu jsou do jisté míry vždy p?irozen? autokorelovány - je to dáno p?irozen? rozptýlenou
povahou pohybu vlhkosti a živin v p?dním substrátu. Tento pohyb je ?ízen procesy eroze, p?esunu a depozice substrátu.
Modely ignorující p?ítomnost autokorelovaných prom?nných v sob? nesou nejmén? dv? chyby. Modely neuvažující
SAC podce?ují výskyt standardních chyb jsou-li prom?nné autokorelovány pozitivn?. To zvýší míru výskytu chyb prvního
druhu a sníží spolehlivost regresního modelu. Mimo to, v t?chto modelech dochází k výraznému posunu hodnot koeficientu
determinance, F-testu a regresních koeficient?. Obzvlášt? v p?ípad? regresních koeficient? dochází v výraznému
nadhodnocení, což nadhodnotí i význam predikujících prom?nných.
Existují zp?soby jak zohlednit SAC v modelech vztah? mezi p?dou a povrchovými tvary reliéfu. T?mto metodám se široce
p?ezdívá prostorové predik?ní techniky (SPT, z angl. Spatial Prediction Techniques). Tato práce kvantifikuje rozdíly mezi
modelovanými prom?nnými bez zohledn?ní SAC a modely využívajícími SPT (viz Obr. 1).
Je obecn? známý fakt, že zohledn?ní SAC vede k navýšení koeficientu determinace a snížení Akaikeho informa?ního
kritéria s residuální hodnotou autokorelace. Kvantifikace citlivosti modelu v??i SAC vlastní p?dním prom?nným z?stává
neprobádanou oblastí. Každá p?dní prom?nná má jinou hodnotu SAC, jehož zohledn?ní vede k jiným výsledk?m. Auto?i
testovali hypotézu (H1), že p?dní prom?nné s vyšší hodnotou SAC seznají výrazného zlepšení v modelech než prom?nné s
nížší hodnotou SAC.
Nap?. v p?ípad? slab? korelovaných p?dních prom?nných, za?len?ním dodate?ných prostorových prediktor? získáme vyšší
koeficient determinance (a slabší hodnoty AIC (Akaikeho informa?ní kriterium)). A naopak, využitím SPT u siln?
autokorelovaných prom?nných získáme relativn? vysoký nár?st koeficientu determinance.
Z tohoto lze vyvodit, že prostorové regresní modely mají obecn? lepší výpov?dní hodnotu u p?ních prom?nných s vyšší
hodnotou SAC. Tento záv?r se zdá být intuitivním, nicmén? jeho praktická aplikovatelnost ov??ena nebyla.
Ješt? lépe známo je, že regresní koeficienty prom?nných reliéfu jsou nadhodnoceny v regresních modelech nevyužívajících
SPT. Hodnota koeficient? tedy pravd?podobn? bude klesat po za?len?ní SPT. Stále je ale nejasné do jaké míry bude tento
pokles reagovat na hodnotu SAC vlastní prediktorovým prom?nným. Auto?i testovali hypotézu (H2), že prediktorové
prom?nné s vyšší hodnotou SAC vykážou výrazn?jší pokles než ty s nižší hodnotou SAC.
Pro pot?eby analýz byla využita stará data ze ?ty?i lokalit zmín?ných v jiných pracích (viz Obr. 2-4). Za pomoci
neprostorových a prostorových statistických metod byly otestovány H1 a H2 (viz Obr. 5, 6).
Získané výsledky (viz Obr. 7, 8) jsou ve shod? s H1, z ?ehož vyplývá následující: hodnota SAC m?že sloužit jako p?ímý
ukazatel toho, o kolik se vylepší neprostorové modely poté, co do nich bude zapracována SAC. Z výsledku je patrné, že
tento vztah je konstantní nap?í? pestrou škálou pedomorfologických systém?. H2 nicmén? potvrzena nebyla.
Studie podává shrnutí doporu?ení pro vylepšení výpov?dní hodnoty model? geopedomorfologických model?:

1.

Za?len?ním SAC do neprostorových analýz, vylepšíme spolehlivost a zvýšíme výpov?dní hodnotu model?. Tímto
vylepšením auto?i míní navýšení hodnot koeficientu determinance a snížení AIC a residuální SAC. Závislost t?chto
nár?st? a pokles? je lineární.
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M?nící se výpov?dní hodnota predikujících prom?nných (tj. díl?ího reliéfu) v regresních modelech není výsledkem
p?ítomných hodnot SAC.
3.

Prostorová autokorelace se nachází ve všach prostorových datech, a je zásadní p?estat d?lat, že neexistuj už jen pro
lepší pochopení studovaných proces?.
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