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Úloha 1. Odhad parametrů výškové funkce 
 

Výšková funkce je matematickým vyjádřením závislosti mezi výškou stromů (H) v porostu a 

jejich výčetní tloušťkou (D). Grafickým vyjádřením výškové funkce je výšková křivka 

(výškový grafikon). Obecné vyjádření výškové funkce je H = f(D). Mezi známé výškové 

funkce patří funkce Michajlovova, Prodanova, Levakovičova, Naeslundova, Pettersonova 

apod. Výškové funkce jsou stadiální, tj. poloha a geometrický tvar těchto funkcí se mění s 

věkem porostu. Je to způsobeno různou rychlostí přírůstu výšky a výčetní tloušťky v různých 

vývojových stadiích. Proto je nutné pro určitý věk porostu sestrojit vždy nový výškový 

grafikon. Výškové křivky mají velký význam v lesnické praxi. Odvození výškového 

grafikonu je nezbytným předpokladem výpočtu tzv. střední výšky porostu, která je jednou ze 

základních dendrometrických charakteristik používaných v hospodářské úpravě lesa.  

 

Zadání: V rámci pravidelného dendrometrického šetření byly v porostu na výzkumné ploše 

Vojířv změřeny výčetní tloušťky a výšky všech stromů. Odhadněte parametry následujících 

třech výškových funkcí a rozhodněte, který z modelů vystihuje závislost výšky na výčetní 

tloušťce nejlépe. 

 

Michajlov:   y = 1,3+(a.exp(-b/x))      

Prodan:   y = 1,3+(x^2/(1+(a.x)+(b.x^2)))    

Korsuň:   y = 1,3+exp(a+b.ln(x)+c.(ln(x))^2)  

 

Při výstavbě regresního modelu vyšetřete regresní triplet, míru spolehlivosti nalezených 

regresních parametrů posuďte z těsnosti proložení regresní křivky experimentálními body. 

 

Data: výčetní tloušťka D (cm), výška H (m) 

 

D (cm) 6,3 6,6 6,7 6,9 7,0 7,5 8,0 8,3 8,3 9,1 9,2 9,4 9,5 10,2 10,6 11,8 12,0 12,1 

H (m) 4,2 6,5 9,6 11,0 8,7 11,2 8,0 9,9 8,8 10,0 10,5 9,4 13,0 11,8 11,1 17,2 18,8 10,0 

 

D (cm) 12,7 12,9 13,4 13,6 13,7 14,8 16,5 18,9 22,5 23,6 24,7 25,6 27,2 27,5 28,1 29,8 31,5 32,5 

H (m) 19,0 13,9 15,2 14,8 15,6 19,7 20,5 22,7 30,0 27,6 30,6 30,5 27,8 32,2 29,5 32,1 30,5 32,5 

 

D (cm) 33,9 33,9 34,5 35,1 35,5 35,5 37,8 37,9 38,3 38,5 38,5 38,5 39,0 39,9 41,0 42,1 43,4 43,4 

H (m) 34,3 33,8 31,7 35,9 32,0 30,0 25,2 32,5 36,0 31,5 32,3 31,4 31,9 34,7 32,2 34,6 34,8 33,9 

 

D (cm) 45,7 50,8 51,7 52,1 54,2 

H (m) 35,1 34,7 35,4 34,2 34,8 

 

Řešení: řešení úlohy bude provedeno softwary Origin a QC Expert. 

  



Seminární práce  Nelineární regrese 

4 

 

1.1 Řešení v Origin 
 

 Odhad parametrů a posouzení kvality odhadů 

 

Model Parametr Odhad 
Směrodat. 

odchylka 

Test H0: b[j] = 0 vs. HA: b[j] <> 0 

t-kritérium H0 je P 

Michajlov a 45,56505 1,10046 41,40529 zamítnuta 0.000 

 b 13,92376 0,61234 22,7386 zamítnuta 0.000 

Prodan a 0,54352 0,04386 12,39285 zamítnuta 0.000 

 b 0,0169 0,0013 12,95537 zamítnuta 0.000 

Korsuň a -3,11044 0,48748 -6,38062 zamítnuta 3,62907E-8 

 b 3,38916 0,31036 10,92014 zamítnuta 1,77636E-15 

 c -0,43485 0,05038 -8,63066 zamítnuta 7,16893E-12 

 

U všech parametrů zkoumaných modelů je splněno Sillenovo pravidlo (odhad parametru by 

měl být větší než trojnásobek jeho směrodatné odchylky). Významnost parametrů potvrzuje i 

statistický test. 

 

 Základní statistické charakteristiky 

 

Model RSC R
2 
(%) s(e) |�̅�| 

Michajlov 310,55213 95,09 2,33416 0,00218 

Prodan 432,49089 93,17 2,75455 0,09806 

Korsuň 274,56426 95,66 2,21426 0,009605 

 

Vypočtené statistické charakteristiky ukazují, že experimentální data nejlépe popisuje model 

Korsuně. Pro tento model vychází ze všech modelů nejvyšší koeficient determinace 95,51%, 

residuální součet čtverců a směrodatná odchylka reziduí jsou naopak nejnižší, střední hodnota 

reziduí se blíží nule. 

 

 Grafické posouzení vhodnosti modelů 

 

Pro grafické posouzení vhodnosti modelu je v Origin k dispozici graf proložení 

experimentálních dat regresním modelem a grafy klasických reziduí vynesené v závislosti na 

nezávisle proměnné, predikovaných hodnotách a pořadí.   
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Obr. 1 Porovnání proložení experimentálních dat vybranými modely. Regresní křivku 

doplňují 95% konfidenční pásy. 

 
Z obr. 1 je patrné, že regresní křivky se liší především v proložení horní části bodového pole. 

Zploštění výškové křivky pro stromy nejsilnějších dimenzí dobře vystihuje pouze funkce 

Korsuně, funkce Michajlova a pak především Prodana dál stoupají a dostávají se mimo pole 

experimentálních dat.  Zploštění výškové křivky je opodstatněné i z biologického hlediska, 

neboť se jedná o bukový porost ve věku okolo 120 let, kde se nejsilnější stromy svou výškou 

již pravděpodobně blíží maximu, kterého mohou na daném stanovišti dosáhnout.  

Ve střední části bodového pole je patrný odlehlý bod. 

 

 

Grafy klasických reziduí (obr. 2) potvrzují existenci výrazně odlehlého bodu v pravém dolním 

rohu bodového pole. Odlehlost bodu potvrzuje i vypočtená hodnota studentizovaného rezidua 

-3,32. Tento bod bude proto nutné z datového souboru vyloučit. 

U modelů Michajlov a Korsuň grafy analýzy klasických reziduí ukazují, že v reziduích není 

trend, body oscilují kolem hodnoty 0 a vytváří náhodný mrak, což potvrzuje vhodnost 

modelů. Rozložení bodů v grafech indikuje homoskedasticitu reziduí. Pro model Prodan 

rezidua vykazují mírně stoupající tendenci směrem k vyšším predikovaným hodnotám. Model 

Prodan je tedy méně vyhovující.  
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Obr. 2 Grafy klasických reziduí vynesených v závislosti na predikovaném Y  

 

 
 Numerická analýza reziduí  

 

Níže uvedené střední hodnoty reziduí, šikmost a špičatost byly vypočteny z hodnot 

studentizovaných reziduí. 

 

Model 
Stř. hodnota 

reziduí|�̅�| 
Šikmost 

g1(�̂�) 

Špičatost

g2(�̂�) 

Michajlov 0,00218 -0,46557 1,040838 

Prodan 0,09806 -0,01459 -0,16208 

Korsuň 0,009605 -0,78332 2,059963 

  

Normalita reziduí je potvrzena pokud se hodnota šikmosti blíží nule a hodnota špičatosti 

hodnotě tři. Tato kritéria nejlépe splňují rezidua modelu Korsuň. 

 

 

Konstrukce zpřesněného modelu 

 

Provedením kritiky dat v rámci regresní diagnostiky byl odhalen odlehlý bod č. 17. Po jeho 

odstranění byly nalezeny nové odhady parametrů. 

 

 Odhad parametrů zpřesněného modelu 

 

Model Parametr Odhad 
Směrodat. 

odchylka 

Test H0: b[j] = 0 vs. HA: b[j] <> 0 

t-kritérium H0 je P 

Michajlov a 46,0780 1,01429 45,42896 zamítnuta 0.000 

 b 14,0489 0,55604 25,26593 zamítnuta 0.000 

Prodan a 0,54458 0,04099 13,28583 zamítnuta 0.000 

 b 0,01663 0,00122 13,6411 zamítnuta 0.000 
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Korsuň a -3,19695 0,42877 -7,45606 zamítnuta 6,75E-10 

 b 3,44193 0,2726 12,62624 zamítnuta 0.000 

 c -0,44216 0,04422 -9,99861 zamítnuta 5,62E-14 

 

Obr. 3 Proložení experimentálních dat zpřesněnými modely  

 
 Základní statistické charakteristiky zpřesněných modelů (pro srovnání uvedeny i hodnoty 

pro původní modely) 

 

 Zpřesněný model Původní model 

Model RSC R
2 
(%) s(e) |�̅�| RSC R

2 
(%) s(e) |�̅�| 

Michajlov 250,50 96,04 2,115 0,0015 310,55 95,09 2,334 0,0022 

Prodan 376,40 94,05 2,593 0,1091 432,49 93,17 2,755 0,0981 

Korsuň 208,24 96,71 1,946 0,0133 274,56 95,66 2,214 0,0096 

 

Z porovnání statistických charakteristik původního a nového modelu vyplývá, že odstraněním 

odlehlého bodu č. 17 došlo k výraznému zpřesnění modelů – zvýšil se koeficient determinace, 

poklesla hodnota residuálního součtu čtverců a residuální směrodatné odchylky. 

 

Závěr: nejlepší proložení dat bylo dosaženo modelem Korsuň. Zpřesněný model má tvar        

 

y = 1,3+exp (-3,197(0,429)+ 3,442(0,273).ln(x) - 0,442(0,044).(ln(x))^2)  
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1.2 Řešení v QC Expertu 
 

 Odhad parametrů a posouzení kvality odhadů 

 

Model Parametr Odhad 
Směrodat. 

odchylka 

Dolní Horní 
Závěr 

mez mez 

Michajlov a 45,56571 1,098228 43,36654 47,76487 Významný 

 b 13,92417 0,609697 12,70328 15,14508 Významný 

Prodan a 0,54355 0,04365 0,456138 0,630955 Významný 

 b 0,01690 0,001298 0,014296 0,019494 Významný 

Korsuň a -3,11039 0,506048 -4,12412 -2,09665 Významný 

 b 3,38913 0,323634 2,74081 4,037444 Významný 

 c -0,43484 0,050976 -0,53696 -0,33273 Významný 

 

 

 

 Základní statistické charakteristiky (pro srovnání uvedeny i výsledky z Origin) 

 

Software QC Expert Origin 

Model RSC R
2 
(%) MEP AIC s(e) RSC R

2 
(%) s(e) 

Michajlov 310,55 95,09 5,624 101,988 2,334 310,55 95,09 2,334 

Prodan 432,49 93,17 7,839 121,529 2,755 432,49 93,17 2,755 

Korsuň 274,56 95,66 5,074 96,721 2,214 274,56 95,66 2,214 

 

 

 Regresní diagnostika 

 

Data 

 

a) analýza klasických reziduí 

 

Model 

Parametry 

Michajlov Prodan Korsuň 

Reziduální součet čtverců : 310,5521 432,4909 274,5642 

Průměr absolutních reziduí : 106,3316 129,7831 99,8016 

Reziduální směr. odchylka : 2,3342 2,7545 2,2142 

Reziduální rozptyl : 5,4483 7,5875 4,9029 

Šikmost reziduí : 0,2039 0,0896 0,5627 

Špičatost reziduí : 3,8597 2,7717 4,8125 

 

Nejnižší hodnoty residuálního součtu čtverců, residuální směrodatné odchylky i residuálního 

rozptylu indikují těsné proložení dat modelem Korsuň. Hodnoty šikmosti a špičatosti indikují 

normalitu reziduí pro modely Michajlov a Prodan. U modelu Korsuň se rozdělení reziduí 

odchyluje od normálního 
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b) grafy Jacknife residuí 

 

Obr. 4 Jacknife residua vs index 

  

  
 

 
 

 

U modelů Michajlov a Korsuň Jacknife rezidua kolísají kolem hodnoty 0 a vytváří 

náhodný mrak, což potvrzuje vhodnost modelů. Rozložení bodů v grafech indikuje 

homoskedasticitu reziduí. U modelu Prodan je patrný trend v reziduích.  

Jacknife rezidua jsou vhodným kritériem pro určení odlehlých bodů. Pokud |ê|>3,3 

pak se jedná o outlier. Tuto podmínku splňuje bod č. 17 

 

c) analýza ostatních reziduí 

 

 Odlehlé body a extrémy  

Jackknife rezidua 17 

Predikované reziduum  

Diagonální prvky velký počet bodů označen jako extrémy 

Atkinsonova vzdálenost 17, 42 

 

Analýza reziduí indikuje odlehlý bod č. 17. 

 

 

Metoda 

 

Testování regresního tripletu 

 

1. Model Michajlov 

Cook-Weisbergův test heteroskedasticity 
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Hodnota kritéria CW : 0,000538657 

Kvantil Chi^2(1-alfa,1) : 3,841458829 

Pravděpodobnost : 0,981483577 

Závěr : Rezidua vykazují homoskedasticitu. 

  Jarque-Berrův test normality 

 Hodnota kritéria JB : 3,822274985 

Kvantil Chi^2(1-alfa,2) : 5,991464547 

Pravděpodobnost : 0,147912042 

Závěr : Rezidua mají normální rozdělení. 

  Waldův test autokorelace 

 Hodnota kritéria WA : 0,078724994 

Kvantil Chi^2(1-alfa,1) : 3,841458829 

Pravděpodobnost : 0,981483577 

Závěr : Autokorelace je nevýznamná 

  Znaménkový test reziduí 

 Hodnota kritéria Sg : 0,155816411 

Kvantil N(1-alfa/2) : 1,959963999 

Pravděpodobnost : 0,876177735 

Závěr : V reziduích není trend. 

 

Testy regresního tripletu prokazují splnění předpokladů MNČ. 

 

2. Model Prodan 

 
Cook-Weisbergův test 

heteroskedasticity 

 Hodnota kritéria CW : 0,000319017 

Kvantil Chi^2(1-alfa,1) : 3,841458829 

Pravděpodobnost : 0,985749704 

Závěr : 

Rezidua vykazují 

homoskedasticitu. 

  Jarque-Berrův test normality 

 Hodnota kritéria JB : 1,00966773 

Kvantil Chi^2(1-alfa,2) : 5,991464547 

Pravděpodobnost : 0,603605847 

Závěr : Rezidua mají normální rozdělení. 

  Waldův test autokorelace 

 Hodnota kritéria WA : 4,209624574 

Kvantil Chi^2(1-alfa,1) : 3,841458829 

Pravděpodobnost : 0,985749704 

Závěr : Autokorelace je významná 

  Znaménkový test reziduí 

 Hodnota kritéria Sg : 2,325212881 



Seminární práce  Nelineární regrese 

11 

 

Kvantil N(1-alfa/2) : 1,959963999 

Pravděpodobnost : 0,02006058 

Závěr : V reziduích je trend! 

 

Testy regresního tripletu ukazují, že některé předpoklady MNČ nebyly splněny. 

 

 

3. Model Korsuň 

 

Cook-Weisbergův test heteroskedasticity 

Hodnota kritéria CW : 0,006892926 

Kvantil Chi^2(1-alfa,1) : 3,841458829 

Pravděpodobnost : 0,933832738 

Závěr : Rezidua vykazují homoskedasticitu. 

  Jarque-Berrův test normality 

 Hodnota kritéria JB : 13,60964691 

Kvantil Chi^2(1-alfa,2) : 5,991464547 

Pravděpodobnost : 0,001108416 

Závěr : Rezidua nemají normální rozdělení! 

  Waldův test autokorelace 

 Hodnota kritéria WA : 0,286438893 

Kvantil Chi^2(1-alfa,1) : 3,841458829 

Pravděpodobnost : 0,933832738 

Závěr : Autokorelace je nevýznamná 

  Znaménkový test reziduí 

 Hodnota kritéria Sg : 0,002226514 

Kvantil N(1-alfa/2) : 1,959963999 

Pravděpodobnost : 0,9982235 

Závěr : V reziduích není trend. 

 

Testy regresního tripletu ukazují, že nebyl splněn předpoklad MNČ o normalitě  residuí. 

  

 

 

Konstrukce zpřesněného modelu 

 

Provedením kritiky dat v rámci regresní diagnostiky byl potvrzen jako odlehlý bod č. 17. Po 

jeho odstranění byly nalezeny nové odhady parametrů. 

 

 Odhad parametrů zpřesněného modelu 

 

Model Parametr Odhad 
Směrodat. 

odchylka 

Dolní Horní 
Závěr 

mez mez 

Michajlov a 46,07822 1,012204 44,05054 48,10591 Významný 

 b 14,049 0,553614 12,93998 15,15802 Významný 
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Prodan a 0,544604 0,040796 0,46288 0,626327 Významný 

 b 0,016634 0,001214 0,014202 0,019065 Významný 

Korsuň a -3,1969 0,445405 -4,08951 -2,30429 Významný 

 b 3,441884 0,284459 2,871816 4,011953 Významný 

 c -0,44215 0,044752 -0,53184 -0,35247 Významný 

 

 

 Základní statistické charakteristiky zpřesněných modelů (pro srovnání uvedeny i hodnoty 

získané v programu Origin) 

 

Software QC Expert Origin 

Model RSC R
2 
(%) MEP AIC s(e) RSC R

2 
(%) s(e) 

Michajlov 250,5046 96,04 4,626262 88,856 2,115017 250,50 96,04 2,115 

Prodan 376,403 94,05 6,970977 112,4726 2,592582 376,40 94,05 2,593 

Korsuň 208,2356 96,71 3,931526 80,13716 1,945791 208,24 96,71 1,946 

 

Z porovnání statistických charakteristik původního a nového modelu vyplývá, že odstraněním 

odlehlého bodu č. 17 se zvýšila věrohodnost modelů – poklesly hodnoty Akaikeho 

informačního kritéria, střední kvadratické chyby predikce i  residuálního součtu čtverců a 

residuální směrodatné odchylky. Testy regresního tripletu ukázaly, že po odstranění odlehlého 

bodu 17 jsou u všech modelů splněny předpoklady MNČ. 

 

Závěr:  

 

Nejlepší proložení dat bylo dosaženo modelem Korsuň. Zpřesněný model má tvar        

 

y = 1,3+exp (-3,197(0,445)+ 3,442(0,284).ln(x) - 0,442(0,045).(ln(x))^2) 

 

Softwary Origin a QC Expert dávají identické odhady parametrů i charakteristik 

věrohodnosti. Výhodou programu QC Expert je bohatší výstup pro regresní 

diagnostiku, výhodou Origin je vysoká kvalita grafických výstupů. 
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Úloha 2. Model poklesu šířek letokruhů v závislosti na věku stromu  
 

Dendrochronologie (dendron = strom, chronos = čas, logos = slovo, nauka) se zabývá studiem 

časových řad morfologických znaků letokruhů. Nejčastěji je studována šířka letokruhů (tj. 

radiální tloušťkový přírůst) měřená na příčném řezu kmenem stromu. Se stoupajícím věkem 

stromu šířka letokruhů přirozeně klesá, neboť každý rok kmen sílí a strom je tak nucen tvořit 

novou vrstvu dřeva na zvětšujícím se obvodu. V pozdějším věku pokles souvisí i se snižující 

se vitalitou v důsledku stárnutí stromu. Tento dlouhodobý pokles šířek letokruhů v závislosti 

na věku se nazývá věkový trend. Odstranění věkového trendu z letokruhových sérií (tzv. 

standardizace) je nutným krokem, pokud chceme studovat vliv meziročního kolísání 

environmentálních podmínek, nejčastěji klimatických faktorů, na přírůst. Pokud je vztah mezi 

šířkami letokruhů a klimatickými charakteristikami dostatečně těsný, lze dlouhé letokruhové 

série použít i k rekonstrukci klimatu v minulosti.  

 

Zadání: Na lokalitě v oblasti Píseckých hor byly odebrány vzorky dřeva z kmenů dvaceti 

douglasek, na kterých byly měřeny šířky letokruhů. Následně byla z naměřených hodnot 

vypočtena průměrná letokruhová série pro danou lokalitu. Odhadněte parametry vybraných 

šesti přírůstových  funkcí a rozhodněte, který z modelů vystihuje nejlépe věkový trend 

v letokruhové sérii douglasky. 

 

Testované přírůstové funkce 

Korf :    y = (A*k/x^n)*exp(k/((1-n)*x^(n-1))) 

Hugershoff :   y = A*x^b*exp(c*x)+d 

Chapman-Richards : y = A*b*c*exp(-b*x)*(1-exp(-b*x))^(c-1) 

Michajlov :   y = A*k/x^2*exp(-k/x) 

Gompertz :   y = A*b*c*exp(-c*x)*exp(-b*exp(-c*x)) 

Exponenciální :  y = A*exp(b*x) 

 

Při výstavbě regresního modelu vyšetřete regresní triplet, míru spolehlivosti nalezených 

regresních parametrů posuďte z těsnosti proložení regresní křivky experimentálními body. 

 

 

 

Data: průměrná letokruhová série douglasky z oblasti Píseckých hor 

 

Věk stromu 6 7 8 9 ……… 81 82 83 84 85 

Šířka letokruhu (mm) 4,54 4,15 4,85 5,20 ……… 2,33 2,22 1,52 2,40 1,45 
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1.1 Řešení v Origin 
 

 Odhad parametrů a posouzení kvality odhadů 

 

 

Model Parametr Odhad 
Směrodat. 

odchylka 

Test H0: b[j] = 0 vs. HA: b[j] <> 0 

t-kritérium H0 je P 

Korf A 1188,166 254,1229 4,67556 zamítnuta 1,23E-05 

 k 3,41597 0,68029 5,02133 zamítnuta 3,23E-06 

 n 1,391 0,04627 30,06204 zamítnuta 0,000 

Hugershoff A 0,50221 0,29172 1,72154 akceptována 0,08922 

 b 1,11773 0,31101 3,59394 zamítnuta 5,76E-04 

 c -0,09179 0,01899 -4,83257 zamítnuta 6,85E-06 

 d 2,07964 0,11746 17,70545 zamítnuta 0,000 

Chapman- A 403,9771 31,05243 13,00952 zamítnuta 0,000 

Richards b 0,01291 0,00214 6,02669 zamítnuta 5,40E-08 

 c 0,98554 0,07403 13,31319 zamítnuta 0,000 

Michajlov A 315,4994 12,41732 25,40801 zamítnuta 0,000 

 k 31,49482 1,24662 25,26412 zamítnuta 0,000 

Gompertz A 701691,1 9,31E+08 7,53E-04 akceptována 0,9994 

 b 5,68E-04 0,75449 7,53E-04 akceptována 0,9994 

 c 0,01331 0,00615 2,16564 zamítnuta 0,03343 

Exponenciální A 5,30561 0,16573 32,01317 zamítnuta 0,000 

 b -0,01331 8,12E-04 -16,3789 zamítnuta 0,000 

 

 

Parametr A u Hagershoffovy funkce a dva parametry u Gompertzovy funkce vychází jako 

statisticky nevýznamné. U ostatních modelů je splněno Sillenovo pravidlo (odhad parametru 

by měl být větší než trojnásobek jeho směrodatné odchylky). Významnost parametrů 

potvrzuje i statistický test. 
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 Základní statistické charakteristiky 

 

Model RSC R R
2 
(%) s(e) |�̅�| 

Korf 15,76891 0,90148 81,267 0,45254 0,00993 

Hugershoff 14,26229 0,91135 83,057 0,4332 8,26E-04 

Chapman-

Richards 
17,95234 0,88698 78,673 0,48285 0,00573 

Michajlov 64,05048 0,48897 23,91 0,90618 0,35893 

Gompertz 17,9619 0,88691 78,662 0,48298 0,00828 

Exponenciální 17,96137 0,88692 78,662 0,47987 0,00942 

 

Z vypočtených charakteristik věrohodnosti je patrné, že nejtěsnějšího proložení bylo dosaženo 

modely Hugershoff a Korf. Modely Chapman-Richards, Gompertz a exponenciální funkce 

fitují data o něco hůře. Hodnoty residuálního součtu čtverců, koeficientu determinace i  

směrodatné odchylky reziduí vychází pro tyto modely o něco vyšší než pro první dva. 

Nejhoršího proložení bylo dosaženo Michajlovým modelem. Model vystihuje pouze necelých 

24% variability dat. 

 

 Grafické posouzení vhodnosti modelů 

 

V obr. 5 jsou experimentální data zobrazeny jako body spojené linií. Tento typ zobrazení se 

běžně používá pro letokruhové série, neboť linie mezi dvěma sousedními body popisuje 

meziroční trend změny v šířkách letokruhů. Shoda v meziročním trendu je důležitým 

kritériem při datování letokruhových sérií. Linie také činí časovou řadu přehlednější, a proto 

byla použita i v této práci.  

Na obr. 5 je vidět, že funkce Korf a Hugershoff dobře vystihují jak počáteční vzestup 

tloušťkových přírůstů, tak následný exponenciální pokles. Grafy reziduí pro tyto modely (obr. 

6) indikují homoskedasticitu reziduí, není zde patrný žádný odlehlý bod. V reziduích není 

trend, body oscilují kolem hodnoty 0 a vytváří náhodný mrak, což potvrzuje vhodnost obou 

modelů. Naproti tomu modely Chapman-Richards, Gompertz a exponenciální funkce nejsou 

schopny prvotní vzestup šířek letokruhů postihnout (obr. 5). Důsledkem je heteroskedasticita 

reziduí, kdy pro nižší věk je rozptyl reziduí vyšší než ve vyšším věku (obr. 6).  Nejméně těsné 

proložení dat bylo dosaženo modelem Michajlov. V reziduích je jasně patrný stoupající trend, 

což indikuje, že tento model není pro data vhodný.  
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Obr. 5  Proložení experimentálních dat vybranými přírůstovými funkcemi. Regresní křivku 

doplňují 95% konfidenční pásy. 
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Obr. 6 Grafy klasických reziduí vynesených v závislosti na nezávisle proměnné (věk) 
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 Numerická analýza studentizovaných reziduí  

 

 

Model 

Stř. 

hodnota 

reziduí |�̅�| 

Šikmost 

g1(�̂�) 

Špičatost

g2(�̂�) 

Korf 0,00993 0,02911 -0,05454 

Hugershoff 8,26E-04 -0,00413 -0,36091 

Chapman-

Richards 
0,00573 0,15346 0,11917 

Michajlov 0,35893 0,23034 0,51112 

Gompertz 0,00828 0,13859 0,13489 

Exponenciální 0,00942 0,14784 0,15419 

 

Pro modely Korf, Hugershoff, Chapman-Richards, Gompertz a exponenciální funkci se 

střední hodnota reziduí blíží nule. U těchto modelů je také hodnota šikmosti blízká nule a 

indikuje symetrické rozdělení reziduí. Obě kritéria indikují vhodnost modelů. Nicméně pro 

model Gompertz vyšly dva ze tří parametrů statisticky nevýznamné, z tohoto důvodu jej nelze 

považovat při těchto parametrech za vhodný  

Střední hodnota reziduí pro model Michajlov dosahuje hodnoty 0,36 a je nejvyšší ze všech 

srovnávaných modelů. Střední hodnota reziduí odlišná od nuly ukazuje na špatné proložení 

dat modelem.  

 

 Reparametrizace modelu Hugershoff 

Z vypočtených charakteristik věrohodnosti vyplývá, že nejtěsnějšího proložení bylo dosaženo 

modelem Hugershoff. Parametr A v tomto modelu však vychází jako statisticky nevýznamný. 

Rozhodla jsem se proto model reparametrizovat. Parametr A jsem fixně nastavila roven 0,5 a 

provedla jsem opakovaný výpočet. Výsledkem je nový tříparametrový model, který si 

zachoval vysokou těsnost proložení a zároveň všechny parametry vychází jako statisticky 

významné (jejich směrodatné odchylky jsou výrazně nižší než v původním modelu). 

  

Model RSC R
2 
(%) s(e) A b c d 

Hugershoff 

reparametr.  
14,26 83,06 0,430 0,5 

1,12 

(0,04) 

-0,09 

(0,006) 

2,08 

(0,09) 

Hugershoff 

původní 
14,26 83,06 0,433 

0,502 

(0,292) 

1,11 

(0,31) 

-0,09 

(0,02) 

2,08 

(0,12) 

 

 

Závěr:  

Nejlepšího proložení dat bylo dosaženo reparametrizovaným modelem Hugershoff. 

Výsledný model má tvar        

 

y = 0,5*x^1,12(0,04)*exp(-0,09(0,006)*x) + 2,08(0,09) 
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1.2 Porovnání výsledků Origin a ADSTAT 
 

Tabulka na straně 20 uvádí srovnání odhadů parametrů a statistických charakteristik pro všech 

6 přírůstových funkcí vypočtených softwary Origin a Adstat.  

 

Komentář k výsledkům 

Odhady parametrů i statistické charakteristiky modelů vypočtené programem Adstat se liší od 

výsledků Origin. Všechny modely spočítané Adstatem prokládají data hůře než 

modely Originu, což dokládají nižší koeficienty determinace, vyšší hodnoty residuální sumy 

čtverců a směrodatné odchylky residuí.  

Program Adstat měl problém vyřešit proložení dat některými modely. Byla to především 

Korfova funkce, kdy výpočet proběhl pouze v případě, kdy jsem jako první odhad parametrů 

zadala parametry vypočtené v Origin s přesností na jedno desetinné místo. Problém byl též 

s Gompertzovou funkcí. 

 

Poznámka: na Korfově funkci si „vylámaly zuby“ i QC Expert a NCSS. Tím více oceňuji 

kvality Origin. 
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Tab. Srovnání výsledků získaných softwary Origin a Adstat 

 

 

 Origin Adstat 

Model RSC R
2 
(%) s(e) A b c d RSC R

2 
(%) s(e) MEP AIC A b c d 

Korf 15,77 81,27 0,453 
1188,2 

(254,1) 

3,416 

(0,68) 

1,39 

(0,04) 
 20,00 77,03 0,510 0,269 -104,9 

1233,6 

(310,6) 

3,424 

(0,674) 

1,389 

(0,05) 
 

Hugershoff 14,26 83,06 0,433 
0,502 

(0,292) 

1,11 

(0,31) 

-0,092 

(0,02) 

2,08 

(0,12) 
17,96 79,37 0,486 0,252 -111,52 

0,362 

(0,25) 

1,288 

(0,37) 

-0,101 

(0,02) 

2,16 

(0,12) 

Chapman-

Richards 
17,95 78,67 0,483 

403,98          

(31,05) 
0,013 

(0,002) 

0,986 

(0,07) 
 22,37 74,30 0,539 0,304 -95,94 

414,16 

(36,15) 
0,013 
(0,002) 

0,99 

(0,08) 
 

Michajlov 64,05 23,91 0,906 
315,5 

(12,42) 

31,49 

(1,25) 
  69,62 20,03 0,945 0,936 -7,11 

321,82 

(13,03) 

31,91 

(1,29) 
  

Gompertz 17,96 78,66 0,483 
7,0E+5 
(9,3E+8) 

5,7E-4 

(0,75) 
0,013 
(0,006) 

 Výpočet neproběhl korektně  

Exponenciální 17,96 78,66 0,480 
5,31 

(0,17) 
-0,013 

(8,1E-4) 
  22,37 74,30 0,535 0,294 -97,92 

5,315 

(0,184) 
-0,013 

(8,9E-4) 
  

červeně zvýrazněny statisticky nevýznamné parametry 


