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1. PŘEDMLUVA

Následující kapitoly, které tvoří první a jistě ještě velmi nedokonalou verzi budoucích
skript, by měly být (alespoň v to doufáme) nápomocny při řešení praktických problémů,
s nimiž se taxonom při využití morfometrických metod setká. Kromě základních
charakteristik jednotlivých metod jsme se snažili přiblížit postupy, které jsme využívali
během taxonomického hodnocení různých skupin rostlin, naznačit potenciální problémy,
možné interpretace výsledků analýz; zkrátka pokusit se najít odpovědi na otázky typu „Jak to
mám dělat? Na co si dát pozor? Co s výsledky?“ Uvedené postupy jsou alternativní, nekladou
si nárok na úplnost a jistě nejsou těmi jedinými správnými. Neradi bychom, aby se jednalo o
„kuchařku“, která bude bezmyšlenkovitě následována. I v morfometrice totiž platí: zdravý
selský rozum především.

Předložený text je rozdělen do dvou částí. V první části pojednáváme o znacích a
vysvětlujeme podstatu jednotlivých metod, které se používají na tvorbu a testování hypotéz.
Druhá část textu začíná rozborem několika příkladových studií. Konkrétní postupy a použití
statistických programových balíků v těchto příkladových studiích jsou uvedeny v dalším
textu. Tato část zároveň slouží jako velmi stručná příručka pro použití programových balíků
SAS a SYN-TAX.

Při výběru programů, na kterých ilustrujeme použití jednotlivých metod, jsme se řídili
mírou jejich dostupnosti, přičemž jsme se snažili vybrat takové, které jsou využitelné nejen
na úrovni seminárních, případně bakalářských prací, ale také v diplomových a doktorských
pracích. Věříme, že programy SAS a SYN-TAX splňují tyto předpoklady. Pro oba produkty
jsou na Přírodovědecké fakultě UK (ale také na jiných pracovištích v České republice a na
Slovensku) k dispozici licence, a doufáme, že politika nákupu software umožní jejich legální
využívání také v budoucnosti. Doufáme, že uživatelé programu SYN-TAX uvítají novou
verzi programu (pro operační systém MS Windows), která není limitovaná některými
omezeními nižší verze pro operační systém DOS, zejména pokud se týká počtu
analyzovaných objektů a znaků. V této verzi učebního textu se opíráme o beta verzi
programu, kterou nám laskavě poskytl jeho autor, János Podani, přesto doufáme, že v době
tisku konečné verze skript bude též komerčně dostupná definitivní verze.

V souvislosti s použitou terminologií považujeme za potřebné zdůraznit potřebu učit se
české termíny i jejich anglické ekvivalenty. S anglickými termíny se zájemce o tyto metody
setká při čtení anglických článků a publikací (takových je drtivá většina) a později i při psaní
článků vlastních (uvádíme je v závorkách kurzívou). České termíny mají samozřejmě také
svůj smysl, neboť při psaní diplomových prací v jazyce mateřském by se měla dodržovat
alespoň základní kultura slova.

Rádi bychom poukázali ještě na jednu skutečnost. Podobné a často shodné metody
mnohorozměrné analýzy se používají jak v ekologických tak i v taxonomických aplikacích. V
ekologických aplikacích jde většinou o testování hypotéz týkajících se různých faktorů
prostředí. Pro testování konkrétní hypotézy se používá určitý statistický test a podle jeho
výsledku se domněnka buď přijme anebo zamítne. V taxonomických aplikacích jde o snahu
co nejlépe postihnout průběh variability ve studované skupině objektů. Cíl morfometrických
studií v taxonomii asi nejlépe vystihuje anglický výraz obtížně přeložitelný do češtiny, a to
"search for pattern".
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V konečné verzi skript (která, jak doufáme, by mohla uzřít světlo světa někdy v červenci
nebo srpnu 2001) bychom navíc chtěli rozšířit počet příkladových studií o několik málo
dalších, přidat kapitolu o historickém vývoji těchto metod a o vztahu kladistického a
fenetického přístupu (kde bychom rádi zdůraznili skutečnost, že uplatnění toho či onoho
přístupu záleží především na typu otázek, které si klademe), a případně rozšířit první část
skript o některé méně používané přístupy. Budeme proto vděčni za jakékoliv připomínky
k tomu, co Vám v předloženém textu chybí a pochopitelně také za upozornění na případné
chyby, nedostatečně vysvětlená místa, atd. Případné připomínky prosím adresujte na e-
mailovou adresu marhold@savba.sk nebo kterémukoliv z autorů osobně.

2. MORFOMETRICKÉ ANALÝZY, JAKÉ OTÁZKY SI KLADEME?

Základní a zcela nezbytná podmínka smysluplné morfometrické analýzy (ostatně i
jakékoliv jiné činnosti) je velmi dobře promyšlená odpověď na otázku: „Co vlastně chci
zjistit?“. Od tohoto rozhodnutí se odvíjejí všechny další kroky – výběrem měřených znaků
počínaje a statistickými metodami konče. Položené otázky mohou být například podobné
těmto:

(1) Jsou znaky uváděné v určovacích klíčích skutečně vhodné pro separaci studovaných
taxonů? (Lze spojit s otázkou následující).

(2) Je možné k odlišení taxonů použít i další morfologické znaky? Jaký podíl rostlin se na
základě těchto znaků podaří správně určit? (Zřejmě nejčastější záměr morfometrických
analýz).

(3) Je odlišování studovaných taxonů na základě morfologických znaků vůbec možné?
Nejedná se spíše o klinální variabilitu? (Otázka dosti obtížně řešitelná, pro kritické
zhodnocení je zapotřebí zahrnout do analýzy sběry z velké části areálu).

(4) Jaká je mezipopulační a vnitropopulační variabilita znaků? (Otázka sice smysluplná,
avšak jako hlavní náplň studia je to trochu málo; je možné začlenit do předchozích bodů).

(5) Ve studovaném území jsme v rámci jednoho druhu zjistili diploidní a tetraploidní
populace, které se doposud neodlišovaly. Je možné odlišit tyto dva ploidní stupně? Pokud
ano, na základe jakých znaků a s jakou úspěšností?

(6) Ze studovaného území se běžně v určovacích klíčích uvádějí dva taxony, z nichž jeden
byl popsán z poměrně vzdálené lokality. Dají se tyto taxony dobře morfologicky odlišit?
(Otázka dosti častá, k jejímu uspokojivému řešení je však potřebný též materiál z území,
odkud byl "vzdálený" taxon popsán).

Zcela zavrženíhodný a neobhajitelný přístup k morfometrickým analýzám lze dobře
charakterizovat (téměř autentickým) tvrzením: „Mam naměřený ňáký data a chci na nich
udělat ňákou statistiku ...“ Takový výrok dokáže velmi rychle a spolehlivě zvýšit hladinu
adrenalinu v krvi nad nebezpečnou úroveň se všemi potenciálními důsledky.

Metody multivariační morfometriky lze uplatnit při řešení problémů v následujících
situacích:
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- skupiny s nejednoznačně definovanými morfologickými rozdíly (t.j. takové, které se
vzájemně obtížné rozlišují - vykazují částečně se překrývající kvantitativní znaky)

- při klasifikaci většího množství taxonů nebo taxonů charakterizovaných velkým počtem
znaků

Naopak při:

- hodnocení skupin s jednoznačně definovanými morfologickými rozdíly

- klasifikaci malého množství taxonů charakterizovaných malým počtem znaků

používání metod multivariační morfometriky nemá praktický smysl a výsledky těchto analýz
jsou často jen nepotřebnou "ozdobou" práce, která osloví jenom ty, kteří příslušným metodám
nerozumějí.

3. ZNAKY A JEJICH VÝBĚR, POČET OBJEKTŮ

Znaky, které měříme nebo zaznamenáváme na sledovaných objektech, můžeme rozdělit
na:

(1) kvalitativní (qualitative)

binární (binary) – dvoustavové, zpravidla je kódujeme hodnotami 0 a 1 (např. přítomnost
nebo nepřítomnost ochlupení na listech)

vícestavové (multistate) – zpravidla kódované celými čísly v hodnotách od 0 do x (např.
barva květů, tvar listů)

(2) semikvantitativní (semiquantitative) – do této skupiny patří odhadové stupnice, kde nejsou
konstantní rozdíly mezi přilehlými jednotkami (např. hustota chlupů na listech stanovená
odhadem)

(3) kvantitativní (quantitative) – znaky vyjádřitelné nějakou měřitelnou stupnicí, kde jsou
konstantní rozdíly mezi přilehlými jednotkami

diskrétní – počty (např. počet listů, květů)

spojité (kontinuální) – (např. délka listu, výška lodyhy, délka kališního uštu)

Uvedené znaky je možné měřit v následujících stupnicích (škálách):

- nominální stupnice (nominal scale) – z matematických operátorů zde platí jen rovnost (=)
nebo nerovnost (≠). Použití metod mnohorozměrné analýzy je v těchto případech velmi
omezené, lze použít PCA nebo shlukovací analýzu v kombinaci s Gowerovým koeficientem či
s koeficientem vzdálenosti pro smíšená data.

- ordinální stupnice (ordinal scale) – kromě rovnosti a nerovnosti zde platí také operátory < a >.
S tímto typem dat se vždy pracuje s jistými problémy, podle jejich charakteru se buď redukují
na nominální škálu nebo se s nimi zachází jako s intervalovými znaky.

- intervalová stupnice (interval scale) – kromě vlastností předcházejících dvou stupnic je zde
možné také sčítání a odečítání (t.j. smysl mají i rozdíly mezi hodnotami). Tento typ dat je



6

použitelný ve většině analýz, stupnice však nemá přirozený nulový bod (znaky mohou nabývat
také hodnoty 0), v důsledku čehož není možné použití odmocninové nebo logaritmické
transformace (např. Celsiova teplotní stupnice);

- poměrová stupnice (ratio scale) – na této stupnici, která má také přirozený nulový bod, lze
použít též operátor dělení (např. hodnoty délky, plochy nebo objemu).

Binární znaky
Binární znaky je možné používat v podstatě ve všech analýzách, které jsou popsané v

následujícím textu. Jistou opatrnost je nutné zachovat při interpretaci jejich průměrných hodnot.
Ve statistickém smyslu průměr vypočtený z hodnot binárních znaků nemá smysl. Pokud
vypočteme průměr z hodnot binárního znaku charakterizujícího přítomnost nebo nepřítomnost
větvení lodyhy (kódovaného hodnotami 0 a 1) u jedinců studované populace, tato průměrná
hodnota vyjadřuje podíl jedinců s větvenými lodyhami v populaci, a jako taková je znakem
charakterizujícím populaci.

Vícestavové kvalitativní znaky
Obecně je vhodné držet se pravidla, že v morfometrických studiích by mělo být pracováno

pouze se znaky kvantitativními a binárními. Zahrnutí vícestavových kvalitativních znaků do
analýz přináší četné problémy (nesmyslné průměrné hodnoty, invariabilita ve skupině). Proto,
pokud je to možné, měly by být kvalitativní znaky převedeny na kvantitativní – např. hustotu
odění (0 – lysé, 5 – hustě chlupaté) je možné převést např. na počet chlupů na jednotku plochy.

Znaky typu "barva květu" je zpravidla nutné vyřadit. Pokud se v rámci jedné skupiny
(jednoho taxonu) vyskytuje více barev květů (1 – bílá, 2 – žlutá, 3 - červená, 4 – modrá), jejich
populačním průměrováním se získají zcela nesmyslné hodnoty. Naopak, jsou-li studované
skupiny (taxony) charakterizovány pouze jedinou barvou, není nejmenší důvod tento znak
zahrnovat do statistických analýz (jeho vhodnost jako separačního kritéria je patrná „na první
pohled“). Teoreticky lze barevnou škálu využít v případě, kdy všechny studované skupiny mají
tutéž základní barvu, avšak liší se sytostí či odstínem (zde získáme v podstatě semikvantitativní
znaky, např. 1 – světle růžová, 2 – růžová, 3 – sytě růžová). V tomto případě i průměrné
hodnoty mají jistou výpovědnou hodnotu, avšak stále je potřeba zachovávat zvýšenou opatrnost
a ověřovat, zdali výsledné hodnoty jsou smysluplné.

Alternativní možnost zacházení s vícestavovými kvalitativními znaky je jejich převedení
do soustavy fingovaných binárních znaků (dummy variables), které je možno využít ve většině
analýz. Na převedení čtyřstavového znaku do soustavy binárních znaků postačují tři binární
znaky (označeny tučně). V případě, že zařadíme i čtvrtý znak (označen netučně), informace v
něm obsažená by byla lineárně závislá na prvních třech znacích; jeho vyloučením dosáhneme
lineární nezávislost zůstávajících znaků (podrobněji Legendre & Legendre 1998: 46-47).
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stavy
kvalitativního
znaku

fingované binární znaky

a 1 0 0 0

b 0 1 0 0

c 0 0 1 0

d 0 0 0 1

Poměrné znaky
V řadě případů délka či šířka rostlinného orgánu (např. listu) sice závisí od vlivu prostředí,

jeho tvar je však stabilní a může být taxonomicky významný. V těchto případech je vhodné
naměřené znaky nahradit jejich poměrem. I když jsou hodnoty původních znaků nezávislé na
vlivu prostředí, je potřeba zachovat opatrnost při současném zařazení poměru a původních
znaků (na jejichž základě byl tento poměr vypočten) do téže analýzy. Hodnoty původních
znaků a jejich poměr bývají někdy vysoce korelované (zejména pokud je jeden z původních
znaků méně variabilní).

Chybějící znaky
Metody multivariační morfometriky, o kterých zde pojednáváme, vyžadují úplné matice

bez chybějících dat. V případech, že příslušný stav znaku není možné změřit, můžeme
chybějící hodnotu v matici nahradit průměrnou hodnotou z dané populační vzorky nebo
průměrnou hodnotou za daný taxon (případně jejich mediánem). Někteří autoři nahrazují
chybějící hodnoty průměrnými hodnotami z celého souboru dat. Na skutečnost, že některé
chybějící hodnoty v matici byly nahrazeny průměry nebo jiným způsobem, je potřeba upozornit
v opisu použitých metod.

Výběr znaků
Výběr charakteristik, s nimiž se bude v morfometrické analýze operovat, je prvním z

„kritických“ kroků, na kterých závisí úspěšnost celého postupu. Obecně lze znaky používané
k determinaci taxonů rozdělit do několika skupin:

(1) znaky morfologické a anatomické (makro- i mikromorfologické; lze sem řadit s jistou
rezervou i znaky cytologické, resp. karyologické)

(2) znaky biochemické (sekundární metabolity, isozymy)

(3) znaky molekulární (sekvenční data z DNA a RNA, data poskytované metodami RAPD,
RFLP, AFLP)

(4) znaky ekologické a chorologické (stanoviště, rozšíření, parazité, opylovači)

V morfometrických studiích se ve nejčastěji používají znaky morfologické. V souvislosti s
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nástupem molekulárních metod do systematiky rostlin dochází k aplikaci multivariačních
metod i v této oblasti a mnohé ze zde uvedených postupů jsou při hodnocení molekulárních dat
dobře využitelné. Na druhé straně se při vyhodnocování molekulárních dat využívají i
"fenetické" metody, které se běžně v morfologické multivariační morfometrice nepoužívají
(např. neighbor-joining distance analysis).

Ekologické, chorologické, případně cytologické znaky bývají někdy užitečné při
interpretaci výsledků morfometrické analýzy (při interpretaci dendrogramů a ordinačních
diagramů). Pokud jsou výsledky získané analýzou morfologických znaků korelované s daty
chorologickými, ekologickými, případně cytologickými, naše taxonomické uzávěry jsou
podstatně přesvědčivější, než pokud taková podpora chybí.

Při výběru měřených charakteristik je možné se v podstatě pohybovat mezi 2 krajními
případy:

 (i) Sledování maximálního počtu znaků

Počet potenciálních měřených znaků je více-méně veličina neomezená a závisí jen na
fantazii zpracovatele, jaká kritéria výběru zvolí a kolik různých charakteristik je schopen
vypozorovat. Některé dlouhodobé týmové studie pracovaly až se 600 (!) znaky. Jak takového
množství docílit, ukazují např. obyčejné lodyžní trichomy, kde lze sledovat jejich délku a počet
buněk, šířku na bázi a počet buněk, úhel svírající s lodyhou, úhel na špičce, vzdálenost mezi
dvěma sousedními trichomy, jejich počet na jednotku plochy, atd. Výhody i nevýhody
uvedeného postupu jsou zřejmé – je pravděpodobné, že se podaří zachytit valnou většinu
znaků, které mohou přispět k odlišení studovaných taxonů, avšak daní za tuto preciznost bude
obrovská (a z velké části zbytečná) časová náročnost (budeme-li předpokládat, že měření
jednoho znaku trvá 10 sec., při výše uvedených 600 znacích a 30 rostlinách na populaci se
dostaneme k 50 hodinám čistého času měření jedné populace – vzhledem k tlaku na počet
publikací jde jistě o velmi nevýhodnou strategii).

(ii) Sledování pouze těch znaků, které jsou obecně používány k determinaci

V podstatě se jedná pouze o ověření výpovědní hodnoty a vhodnosti separujících
charakteristik a o zjištění, jaký podíl rostlin lze na jejich základě správně určit. Jde o postup
časově relativně nenáročný (při obvyklém počtu 3 znaků lze populaci „zvládnout“ za 15
minut), avšak hodnota získaných výsledků je dosti nízká. V žádném případě se nedozvíme
odpověď na otázku, jestli existují nějaké další, možná i vhodnější, znaky pro odlišení
studovaných skupin.

Které znaky se v morfometrických analýzách nepoužívají, přesněji, neměly by se
používat?

Mezi znaky, které by se v morfometrických analýzách neměly používat patří zejména
znaky: (a) silně korelované; (b) závislé na podmínkách prostředí; (c) znaky, které v dané
skupině nejsou variabilní.

(a) Z dvojice nebo skupiny znaků silně korelovaných (korelační koeficienty s hodnotou blížící
se 0,99), případně znaků lineárně závislých, jenom jeden má informační hodnotu užitečnou pro
morfometrickou analýzu, znak druhý, nebo ostatní znaky této skupiny opakují už jen stejnou
informaci. Z této dvojice, případně skupiny, vybereme jenom jeden znak, který v analýze
využijeme. Některé metody jsou na silně korelované znaky zvlášť citlivé (např. diskriminační
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analýzy).

(b) Znaky závislé na prostředí (např. na kvalitě půdy nebo na půdní vlhkosti) z analýz
vylučujeme, protože výsledná analýza by odrážela spíše vztahy mezi lokalitami s různými
hodnotami faktorů prostředí než mezi taxonomickými jednotkami, resp. populacemi. V
některých případech se variabilita znaku skládá ze dvou složek – jedna složka představuje vliv
prostředí a druhá složka hodnoty znaků podmíněné taxonomickou příslušností daných jedinců,
resp. populací. V takových případech je potřebné rostliny před morfometrickou analýzou
pěstovat po nějakou dobu v stabilních podmínkách prostředí (stabilizační kultivace). Podobný
přístup byl použitý např. při morfometrickém studiu rodu Sempervivum (Letz & Marhold
199x), kde je tvar růžic a listů závislý na světelných a vlhkostních podmínkách stanoviště.
Když však byly hodnocené rostliny pěstovány v konstantních podmínkách, ukázalo se, že tvar
růžic a listů má také taxonomický význam.

(c) I když požadavek vyloučení znaků, které jsou v celé studované skupině invariabilní, zní na
první pohled samozřejmě, je na místě ho zdůraznit i zde.

Počet objektů
Ani na otázku: „Kolik rostlin z populace je potřeba naměřit?“ není jednoznačná odpověď.

Množství závisí různých faktorech a na otázkách, na které by analýzy měly odpovědět:

- reprodukční způsob (u striktně autogamických taxonů lze doporučit měření spíše nižšího
počtu jedinců v populaci, avšak zvýšit celkový počet populací; u apomiktických taxonů
s diplosporií lze zredukovat jak počet populací, tak počet rostlin v populaci; u allogamických
taxonů je potřebné mít dostatečně reprezentativní vzorek populace (zpravidla 20-30 rostlin je
postačující vzorek1) a dostatečný soubor populací, které reprezentují variability taxonu v co
největší části areálu);

- velikost populace (každý sběr by měl být veden s cílem co nejméně poškodit populaci, nikoliv
se snažit o získání stanoveného počtu rostlin s vědomím, že jsem ten poslední, kdo populaci
uvidí živou).

Vždy důrazně doporučujeme měřit jednotlivé znaky na úrovni jedinců, a to i u klonálních
rostlin. Pokud je to co jen trochu možné, je potřeba vyhnout se situaci, kdy budeme mít k
dispozici určitý počet měření z populace bez znalosti, na které rostlině byl konkrétní údaj
naměřený.

Speciální případy
Morfologicky přechodné typy, hybridy a smíšené populace

Při studiu morfologicky přechodných typů mezi dvěma taxony je zapotřebí do analýzy
zařaditi i morfologicky "čisté" populace z území, kde se vyskytuje jen jeden taxon. Podobně při
charakteristice hybridů je potřebné studovat rodičovské typy z území, kde se hybridy ani
introgresní morfologické typy nevyskytují.

                                                          
1 Gilmartin (1974) a Gilmartin & Hart (1986) uvádí postup na stanovení počtu rostlin
dostatečně reprezentujícího populaci (taxon), který závisí na míře variability populace
(taxonu). Využívá přitom koeficient fenetické variability (coefficient of phenetic variation).
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Populace z "locus classicus"

Při řešení taxonomických problémů, které zahrnují otázky správné interpretace jména
určitého taxonu, metodami multivariační morfometriky je výhodné, když máme k dispozici
populační vzorky z lokality (lokalit), odkud byl příslušný taxon popsán, anebo alespoň z
blízkého okolí této lokality (lokalit). Výhodné je též pokud lze jako jeden ze studovaných
objektů zařadit typový dokladový exemplář (i když tento je často neúplný, v důsledku čehož
nejsou na něm hodnoty některých znaků měřitelné).

Polyploidní komplexy

Taxonomické zhodnocení určitého polyploidního komplexu patří mezi časté záměry
morfometrických analýz. K jejich cílům patří např. zjištění, zdali je možné na základě
morfologických znaků stanovit ploidní stupeň studovaných rostlin (často koreluje s některou
taxonomickou kategorií – druh, poddruh, atd.). Určitou výhodou studia polyploidních
komplexů může být jednoznačná definice skupin – diploidi, tetraplodi, hexaploidi, atd. Díky
tomu odpadá často subjektivní řazení objektů do skupin na základě rozhodnutí taxonoma.
Nutnou podmínkou k získání kritických výsledků je však správné určení ploidního stupně
všech zkoumaných rostlin. Zde vyvstává praktický problém, neboť počet karyologicky
ověřených rostlin bývá v naprosté většině případů (výrazně) nižší nežli počet objektů
zahrnutých do statistických analýz. Zpravidla však chybí jistota, že zkoumaná populace je
tvořena pouze jednou jedinou ploidií (minoritní cytotyp při náhodném screeningu může snadno
zůstat nerozpoznán). Nezřídka se stává, že v populacích určitých druhů jsou zastoupeny
rostliny s rozdílnými počty chromozómů; tyto se dokonce mohou vzájemně prorůstat (např.
Chamaerion, Oxycoccus, Campanula). Mezi indicie vedoucí k možnému výskytu více ploidií
na téže lokalitě patří např. potvrzení rostlin s různými počty chromozómů na plošně omezeném
území; proti naopak hovoří např. převažující klonální rozmnožování taxonu (ani to však neplatí
stoprocentně – např. Oxycoccus). Optimální postup při řešení naznačeného problému je v praxi
opět téměř nepoužitelný – u každé jednotlivé rostliny by měl být určen počet chromozómů,
resp. její ploidní stupeň a teprve takto jednoznačně charakterizované objekty by měly být
zahrnuty do statistických analýz. Při počtech objektů v morfometrických studiích, jež se řádově
pohybují ve stovkách jedinců, lze však uvedeného stavu dosáhnout pouze velmi obtížně.
Obhajitelná je proto redukce počtu karyologicky ověřených jedinců např. na 10 % celkového
počtu rostlin v populaci (ne však méně než 3). V případě, že ploidní stupeň všech vybraných
jedinců bude shodný, můžeme v podstatě předpokládat, že zjištěná ploidie bude vlastní celé
studované populaci. Pro větší jistotu lze ještě doporučit stanovení ploidie všech rostlin u 3-5
vybraných populací (postačí orientační, např. s využitím průtokové cytometrie). Stejná ploidie
všech vzorků přispívá k domněnce, že populace jsou tvořeny jedinou ploidií; podaří-li se však
nalézt též populace smíšené, nezbývá nežli postupovat kriticky a určovat chromozómové počty
(či ploidii) u všech studovaných jedinců.
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4. OBVYKLÉ KROKY A METODY POUŽÍVANÉ V MORFOMETRIC-
KÝCH ANALÝZÁCH

Kroky v morfometrických analýzách se zpravidla odvíjejí od studovaných otázek.
Morfometrické metody dělíme na metody na tvorbu hypotéz a metody na testování hypotéz.
Obvykle při řešení jednotlivých problémů oba tyto postupy kombinujeme.

1) Analýza hlavních komponent (PCA)

2) Základní popisné statistické charakteristiky + testování normality rozdělení

3) Zjištění korelací mezi jednotlivými znaky

4) Shlukovací analýza

5) Diskriminační analýza (DA) – kanonická DA, klasifikační DA

Metody používané na tvorbu hypotéz: shlukovací analýza, PCA, PCoA, NMDS

Metody používané na testování hypotéz: diskriminační analýzy

Numerická klasifikace se zpravidla definuje jako třídění objektů do skupin na základě
stavů jejich znaků za použití numerických metod. Klasifikace v tomto pojetí zahrnuje:

- Klasifikaci v úzkém smyslu: seskupování objektů do diskrétních skupin, které jsou zpravidla
hierarchicky uspořádané. (Existují však metody, jejichž výsledkem bývají překrývající se
skupiny – tzv. "fuzzy clustering", případně skupiny netvořící hierarchickou strukturu. První
případ se však nevyužívá v morfometrice vůbec, druhý jen zřídka.)

- Ordinaci: seskupování objektů do nehierarchických skupin v ordinačním prostoru.

Společné kroky klasifikačních a ordinačních metod:
Výsledky měření představují primární matici (raw data). Zpravidla je primární matice

uspořádaná tak, že znaky jsou uspořádány ve sloupcích a jednotlivé měřené objekty (individua,
populace, taxony) v řádcích. Z primární matice pomocí koeficientů podobnosti resp.
nepodobnosti nebo hodnot vzdáleností vypočítáme sekundární matici, ve které jsou objekty ve
sloupcích i v řádcích, a jednotlivé buňky matice představují hodnoty podobnosti nebo
nepodobnosti (případně vzdálenosti) mezi objekty. Dále se už klasifikační a ordinační metody
ve zpracovávání sekundární matice výrazně liší.
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5. KOEFICIENTY VYJADŘUJÍCÍ VZTAHY MEZI OBJEKTY
(RESEMBLANCE COEFFICIENTS)

Koeficienty vyjádřující vztahy mezi objekty, které se používají v morfometrických
aplikacích, patří do následujících kategorií:

(1) metrické vzdálenosti (metric distances)

(2) binární koeficienty podobnosti (binary similarity coefficients)

(3) koeficienty pro smíšená data (coefficients for mixed data)

(4) korelační koeficienty (correlation coefficients)

5.1. Metrické koeficienty vzdálenosti
Metrické koeficienty vzdálenosti jsou založeny na prezentaci studovaných objektů (OTU,

operačních taxonomických jednotek, operational taxonomic units) jako bodů v prostoru, které
jsou definovány koordinátami představujícími hodnoty jednotlivých měřených znaků.
Dimenzionalita prostoru je daná počtem znaků použitých na popis OTU. Vzdálenost se
definuje jako vzdálenost mezi body ve znakovém prostoru. Metrické koeficienty vzdálenosti
můžeme používat v případě kvantitativních a binárních znaků. Nejsou použitelné se znaky
kvalitativními.

Kritéria, na základě kterých posuzujeme, je-li příslušný koeficient vzdálenosti nebo
nepodobnosti pravou metrikou:

(1) symetrie - máme dva objekty (x, y), potom pro jejich vzdálenost platí:

d(x,y) = d(y,x) ≥ 0

(2) trojúhelníková (triangulární) nerovnost - máme tři objekty, potom pro jejich vzdálenost
platí: d(x,y) ≤ d(x,z) + d(y,z)

 t.j. vzdálenost dvou objektů je menší, nanejvýš rovná součtu jejich vzdáleností od objektu
třetího;

(3) vzdálenost objektu od sebe samého je 0: d(x,y)=0 v případě, že x=y
(4) vzdálenost objektů, které nejsou totožné je větší než 0: d(x,y)>0 v případě, že x≠y.
Míra podobnosti, která nesplňuje tato kritéria, se nazývá pseudometrikou.

Nejznámějším metrickým koeficientem vzdálenosti je Euklidovská (přímočará) vzdálenost

dij = ( )�
=

−
p

k
jkik xx

1

2

kde xik je hodnota k-tého znaku pro i-tou OTU, p je celkový počet znaků.
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Obr. 1. Euklidovská vzdálenost mezi objekty A [x1, y1] a B [x2, y2] představuje vzdálenost
označenou jako „c“ (přepona trojúhelníku), zatímco Manhattanská vzdálenost představuje
součet vzdáleností označených jako „a“ a „b“ (součet odvěsen trojúhelníku).

Euklidovská vzdálenost závisí na škále znaku. Tuto skutečnost je možno ilustrovat
následujícím příkladem (převzato z Dunn & Everitt 1982):

Váha v librách Výška v stopách

A 60 3.0

B 65 3.5

C 63 4.0

Euklidovská vzdálenost mezi objekty A, B a C je rozdílná v závislosti na tom, je-li výška
vyjádřená v stopách nebo v palcích (v závorce jsou hodnoty pro výšku v palcích)

D2
AB = 25.25 (61)

D2
AC = 10.00 (153)

D2
BC = 4.25 (40)

V případě, že je výška vyjádřená v palcích, je vzdálenosti A k B menší nežli k C; v případě
vyjádření ve stopách je vzdálenost A k C menší nežli k B.

Z uvedeného důvodu je zapotřebí znaky před použitím Euklidovské vzdálenosti
standardizovat. Jednou z možností je standardizace na směrodatnou odchylku tak, aby se
průměr rovnal 0 a směrodatná odchylka byla 1. Na Euklidovskou vzdálenost má též vliv
korelace mezi znaky.
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Mezi metrické koeficienty vzdálenosti náleží také:

Manhattanská (block-city) metrika

dij = 
=

−
p

k
jkik xx

1

Manhattanská metrika dává vyšší váhu rozdílu ve více znacích, i když vzdálenosti na
jednotlivých osách jsou menší.

Minkovského metrika zahrnuje Euklidovskou vzdálenost (r = 2) a Manhattanskou metriku
(r = 1) jako dva speciální případy:

dij = ( )�
=

−
p

k

r r
jkik xx

1

Mahalanobisova vzdálenost (Mahalanobis D2)

dij = (xi - xj)' Σ-1 (xi - xj)

(xi - xj)'  řádkový vektor

Σ-1  inverzní matice kovarianční matice

(xi - xj) sloupcový vektor

Mahalanobisova vzdálenost odstraňuje korelaci mezi přeměnnými. Využívá se např. v
diskriminačních analýzách.

5.2. Binární koeficienty podobnosti
V případech, kdy máme v primární matici výhradně binární znaky, je možno použít

asociační koeficienty. Předpokládejme, že máme objekty i a j, na kterých zjišťujeme stavy
celkového počtu a+b+c+d znaků.

      objekt  i

+ –

+ a b

objekt  j
– c d

a – počet znaků, ve kterých mají oba objekty hodnotu + (1)

b – počet znaků, ve kterých má objekt i hodnotu – (0) a objekt j hodnotu + (1)

c – počet znaků, ve kterých má objekt i hodnotu + (1) a objekt j hodnotu – (0)

d – počet znaků, ve kterých mají oba objekty hodnotu – (0) (negativní shoda)
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Nejznámějšími koeficienty, které se používají na zjištění podobnosti mezi objekty i a j,
jsou koeficient jednoduché shody a Jaccardův koeficient.

Koeficient jednoduché shody (simple matching): SM = 
dcba

da
+++

+

Jaccardův koeficient: JAC = 
cba

a
++

Volba mezi Jaccardovým koeficientem a koeficientem jednoduché shody závisí na tom,
jestli pro dané znaky má nebo nemá smysl negativní shoda (t.j. zdali má nebo nemá smysl
uvažovat, že nulová hodnota znaku má u porovnávaných objektů stejnou příčinu – jako častý
příklad se uvádí absence křídel u slona a hada, kterou však není možné interpretovat jako stav
znaku, který má stejnou příčinu u obou objektů). Kromě těchto dvou koeficientů existuje celá
řada dalších koeficientů, které se více nebo méně vzájemně liší, v taxonomických aplikacích se
však používají zřídka nebo vůbec (podrobněji Podani 1994), např.:

Rogersův a Tanimotův koeficient: RT = 
dcba

da
+++

+
22

5.3. Koeficienty pro smíšená data
Do této kategorie patří Gowerův koeficient vzdálenosti pro smíšená data. Používají se v

případech, kdy jsou v téže matici zastoupeny kvalitativní znaky spolu se znaky kvantitativními
nebo binárními (případně všechny tři druhy znaků).

Gowerův koeficient

GOWjk = 
�

�

=

=− n

i
ijk

n

i
ijkijk

w

sw

1

11

kde

a) pro binární znaky:

wijk = 0  v případě, že skóre pro xij nebo xik není známé, proto není možné porovnání
objektů i a j

wijk  = 1 a  sijk =  0  v případě, že xij ≠ xik

wijk  = sijk =  1 v případě, že xij = xik = 1 nebo xij = xik = 0 a negativní shoda má smysl

 wijk  = sijk =  0 v případě, že xij = xik = 0  a negativní shoda nemá smysl

b) pro nominální znaky

wijk  = 1 v případě, že jsou xij  a  xik známé  a

sijk =  0 v případě, že xij ≠ xik

sijk =  1 v případě, že xij = xik

c) pro znaky měřené v intervalové nebo poměrné škále
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wijk  = 1 v případě, že xij  a  xik jsou známé  a

sijk =  1 - { xij - xik / (rozpětí znaku i)}
t.j. v případě binárních znaků jde o koeficient jednoduché shody nebo o Jaccardův koeficient
(podle toho jestli negativní shoda má nebo nemá smysl), a v případě kvantitativních znaků o
Manhattanskou metriku použitou na znaky standardizované na rozpětí.

Vzdálenost pro smíšená data (distance for mixed data)

DMjk = �
= �

�
�

�

�
�
�

� −n

i ijk

ikij
ijk q

xx
w

1

2

kde

wijk = 0  a v případě, že skóre pro xij nebo xik není známé, a proto není možné porovnání
objektů i a j, jinak je wijk = 1

a

a) pro binární znaky:

qijk  = 1

b) pro nominální znaky

qijk  = xij – xik v případě, že xij ≠ xik

qijk =  1 a v případě, že xij = xik

c) pro znaky měřené v intervalové nebo poměrné škále

qijk =  max (xij) – min (xij); j = 1, … m
t.j. v případě binárních znaků jde o Euklidovskou vzdálenost, a pro kvantitativní data o
Euklidovskou vzdálenost použitou pro kvantitativní skóre znaků standardizovaných na
jednotkovou délku.

5.4. Korelační koeficienty
Pearsonův výběrový korelační koeficient - vychází z předpokladu, že měřené znaky mají

normální rozdělení

r12 = 

��

�

==

=

−−

−−

n

i
i

n

i
i

n

i
ii

xxxx

xxxx

1

2
22

1

2
11

1
2211

)()(

))((

n – počet objektů (OTU), 1ix – hodnota znaku 1 pro i-tý objekt, 2ix – hodnota znaku 2 pro i-tý
objekt, 1x – průměrná hodnota znaku 1, 2x – průměrná hodnota znaku 2.

V případě, že znaky nemají normální rozdělení, je potřeba zvolit neparametrické
koeficienty, které nepočítají s konkrétními hodnotami znaků, ale pouze s jejich pořadím pro
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jednotlivé měřené objekty (rank coefficient) – do této skupiny patří např. Spearmanův korelační
koeficient

r12 = 
nn

d
n

i
i

−
−
�

=
3

1

26
1

kde di je rozdíl v pořadí mezi x1 a x2 pro OTU i (pro každý znak je určené pořadí OTU, znaky
xi1 a xi2 jsou nahrazeny prvními n celými čísly (t.j. pořadím OTU)).

Kovariance

Kovariancë je veličina podobná korelačnímu koeficientu, s tím rozdílem, že není
standardizovaná vzhledem k rozdílným škálám znaků.
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kde Cov (x1, x2) – kovariance znaků 1 a 2, n – počet objektů (OTU), 1ix – hodnota znaku 1 pro i-
tý objekt, 2ix – hodnota znaku 2 pro i-tý objekt, 1x – průměrná hodnota znaku 1, 2x – průměrná
hodnota znaku 2.

Pokud vydělíme hodnoty kovariance součinem směrodatných odchylek, dostaneme korelační
koeficient v podobě:
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což po matematických úpravách odpovídá už uvedené formule Pearsonova výběrového
korelačního koeficientu.

Korelační koeficient a kovariance se využívají při analýze hlavních komponentů
(kovarianci možno použít jen v případech, kdy jsou všechny znaky měřené ve stejné škále).

Korelační koeficienty (parametrické i neparametrické) se používají také jako první krok v
morfometrických analýzách na zjištění dvojic (resp. skupin) vysoce korelovaných znaků, na
které jsou některé multivariační metody (zejména diskriminační analýzy) citlivé.

Nepodobnost, vzdálenost

Program SYN-TAX 5.1 místo koeficientů podobnosti (sjk) mezi OTU j a k (včetně
korelačních koeficientů) používá buď nepodobnost (dissimilarity) nebo vzdálenost (distance).

Pro nepodobnost djk platí:  djk = 1 − sjk

a pro vzdálenost platí: djk = (1 - sjk)1/2

Zatímco vzdálenost splňuje všechny požadavky na metriky, odpovídající nepodobnost je v
některých případech nesplňuje [např. v případě Euklidovské vzdálenosti (vzdálenost) a
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odpovídající druhé mocniny Euklidovské vzdálenosti (nepodobnost)]. Proto pro shlukovací
metody a mnohorozměrové škálování (včetně PCoA) je vhodnější používat vzdálenosti.

6. STANDARDIZACE A TRANSFORMACE DAT

Data v primární matici jsou často měřené v různých škálách, což nevyhovuje mnohým
multivariačním analýzám. V těchto případech je zapotřebí data standardizovat. Dalším
problémem v některých analýzách může být skutečnost, že data nemají normální rozdělení.
Tato charakteristika dat se někdy dá zlepšit jejich transformací.

Standardizací se mění vlastnosti znaků s použitím statistiky odvozené z dat (rozpětí,
směrodatná odchylka, průměr, maximum atd.). K transformaci se používají konstanty a funkce
nezávislé na datech.

Centrování (centring, standardizace na průměr rovný nule)

ijijij xxx −=′

Centrování nemění ani jednotky, ve kterých jsou znaky měřené, ani škály, mění se jen poloha
nulového bodu v souřadnicové soustavě.

Standardizace na rozpětí (standardization by range, ranging)
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Doporučuje se použít v případech, kdy jsou sice znaky měřeny ve stejné škále, ale mezi jejich
hodnotami jsou velmi velké rozdíly. Tato procedura je součástí obou uvedených koeficientů
pro smíšená data.

Standardizace na směrodatnou odchylku (standardization by standard deviation)

i

ijij
ij s

xx
x

−
=′

kde  si  je směrodajná odchylka znaku i.
Doporučuje se použít v případech, kdy jsou znaky měřené v odlišných škálách a jednotkách.

Logaritmická transformace (logarithmic transformation)

Používá se v případech, kdy data nemají normální rozdělení. Hodnoty se nahrazují jejich
logaritmem podle vzorce ijx′ =  logcxij. Protože logaritmus není definovaný v případě, že znak
dosahuje nulových hodnot, připočítá se ke každé naměřené hodnotě příslušného znaku číslo
1. Vzorec má potom tvar ijx′ = logc(xij + 1). Používá se při multiplikativním účinku
proměnných a při symetrizaci vyrazně pozitivně šikmého rozdělení.

Arc sinusová transformace (Arc sin transformation) se používá rovněž v případech, kdy
data nemají normální rozdělení. Tato transformace předpokládá, že data jsou měřená v
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intervalu <0, 1>, t.j. poměry a procenta (dělená 100). V případech, že tomu tak není, můžeme
naměřené hodnoty vydělit čísly 10, 100 nebo 1000. Používá se v případech, kdy data nepatří do
intervalu <0,3;0,7>, protože data z tohoto intervalu mají přibližně normální rozdělení.

Odmocninová transformace (square root transformation) se používá ve stejných
případech jako obě předešlé. Podobně jako v případě logaritmické transformace znaky nesmí
dosahovat nulových hodnot. Tyto situace je možno řešit připočtením čísla 1 ke každé
naměřené hodnotě příslušného znaku.

7. SHLUKOVACÍ (KLASTROVÉ) ANALÝZY

Shluk (klastr) - skupina objektů, které uvnitř nějaké větší skupiny nemají ani náhodný ani
rovnoměrný výskyt. Existuje centrum shluku - centroid – prvek (např. hypotetický taxon), který
má vlastnosti dané průměrnými hodnotami všech objektů.

Shlukovací metody se dělí podle různých kriterií:

(1) způsob tvorby shluků: aglomerativní metody – uplatňuje se postupná fúze OTU do
větších skupin; divizivní – dochází k postupnému dělení všech OTU do menších skupin;

(2) uspořádání shluků: hierarchické nebo nehierarchické; v prvním případě jsou shluky
hierarchicky uspořádané, v druhé se OTU dělí jen do primárních skupin, klasifikace na vyšších
úrovních tu chybí;

(3) překryv shluků: výsledkem shlukovací metody jsou buď překrývající nebo
nepřekrývající se shluky

(4) postup shlukování: sekvenční metody (dělení postupuje v krocích); simultánní metody
(dělení se uskutečňuje najednou, v jednom kroku)

Nejčastěji používané metody patří do kategorie SAHN (sekvenční, aglomerativní,
hierarchické metody, vytvářející nepřekrývající se shluky).

Shlukovací metody kategorie SAHN je možné dále rozdělit do následujících skupin:

(a) Metody založené na optimalizaci vzdálenosti mezi shluky (např. jednospojová,
všespojová, průměrová, mediánová, centroidová metoda);

(b) Metody založené na optimalizaci homogenity shluků podle určitého kritéria (např.
Wardova metoda založená na minimalizaci zvyšování chyby sumy čtverců odchylek každého
bodu od průměrné hodnoty shluku; nebo metody založené na informační teorii, např. metoda
založená na minimalizaci růstu celkové entropie (minimum increase of pooled entropy)).

Mezi nejčastěji používané techniky v morfometrických aplikacích patří zejména:
jednospojová metoda (single linkage), všespojová metoda (complete linkage), průměrová
metoda (average linkage), Wardova, centroidová a mediánová metoda (názvosloví
shlukovacích metod je velmi nejednotné a v různých učebnicích a příručkách ke statistickým
programům se často na tutéž metodu odkazuje pod různými jmény; to platí jak pro anglické, tak
pro české termíny). Uvedené metody rozebereme podrobněji.
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Základní procedura výpočtu je u všech těchto metod stejná. Začíná výpočtem hodnot
podobnosti (nepodobnosti, vzdálenosti) pomocí různých koeficientů (viz dále), které tvoří
sekundární matici a končí vytvořením dendrogramu kulminujícího v bodě, kde se všechny
OTU spojují do jednoho shluku. V každém z kroků tyto metody spojují objekty nebo skupiny
objektů, které jsou si nejblíže, resp. které jsou si nejpodobnější. Rozdíly mezi metodami
spočívají v tom, jak se definuje podobnost resp. nepodobnost mezi objektem a skupinou
objektů nebo dvěma skupinami objektů (resp. na základě jakého kritéria se shluky spojují do
větších shluků).

Jako příklady koeficientů, které je možné v shlukovacích metodách využít je možné uvést:
(a) pro binární data – Jaccardův, Sörensenův koeficient, koeficient jednoduché shody,
Euklidovská vzdálenost, chord distance; (b) pro smíšená data – Gowerův koeficient, vzdálenost
pro smíšená data; (c) pro kvantitativní data – Euklidovská vzdálenosti, Manhattanská metrika,
korelační koeficient.

7.1. Jednospojová metoda, metoda nejbližšího souseda (single linkage, the nearest
neighbor method)

Skupiny, které jsou na začátku analýzy reprezentované jednotlivými objekty se spojují
podle vzdálenosti mezi jejich nejbližšími objekty. Vzdálenost mezi skupinami se tedy definuje
jako vzdálenost mezi jejich nejbližšími příslušníky. Tato metoda se může použít s koeficienty
podobnosti nebo s hodnotami vzdáleností.

Grafická interpretace jednospojové metody je následující:

Obr. 2. Geometrická interpretace jednospojové metody

Předpokládejme že máme 5 OTU, které jsou definovány maticí jejich vzdáleností:

1 2 3 4 5
1 0,0 2,0 6,0 10,0 9,0

2 2,0 0,0 5,0 9,0 8,0

D1 = 3 6,0 5,0 0,0 4,0 5,0

4 10,0 9,0 4,0 0,0 3,0

5 9,0 8,0 5,0 3,0 0,0
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V prvním kroku se spojují OTU 1 a 2, protože jejich vzdálenost je v matici nejmenší (2,0).
Vzdálenosti mezi touto skupinou a OTU 3, 4 a 5 se počítají následovně (d1,3 znamená
vzdálenost mezi OTU 1 a 3):

d(1, 2)3 = min {d1, 3, d2, 3} = d2, 3 = 5,0

d(1, 2)4 = min {d1, 4, d2, 4} = d2, 4 = 9,0

d(1, 2)5 = min {d1, 5, d2, 5} = d2, 5 = 8,0

Nová matice vzdáleností bude pak následující ((1, 2) označuje shluk OTU 1 a 2):

(1, 2) 3 4 5
(1, 2) 0,0 5,0 9,0 8,0

D2 = 3 5,0 0,0 4,0 5,0

4 9,0 4,0 0,0 3,0

5 8,0 5,0 3,0 0,0

Nejmenší hodnota v matici je 3,0 proto se v dalším kroku spojují OTU 4 a 5. Vzdálenosti
mezi dvěma skupinami (shluky) a zbývající OTU 3 pak budou následující:

d(1, 2)3 = 5,0 (jak předtím)

d(1, 2)(4, 5) = min {d1, 4, d1, 5, d2, 4, d2, 5} = d2, 5 = 8,0

d(4, 5)3 = min {d3, 4, d3, 5} = d3, 4 = 4,0

Nová matice vzdáleností bude následující:

(1, 2) 3 (4, 5)
(1, 2) 0,0 5,0 8,0

D3 = 3 5,0 0,0 4,0

(4, 5) 8,0 4,0 0,0

Nejmenší hodnota v této matici je d(45)3, proto se OTU 3 připojí ke skupině obsahující
OTU 4 a 5. Nakonec se spojí uvedené dvě skupiny do jedné, která obsahuje všech 5 OTU a
výsledný dendrogram bude vypadat následovně:
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Obr. 3. Výsledný diagram jednospojové metody

Nevýhodou jednospojové metody je skutečnost, že se při ní často projevuje tzv. řetězový
efekt (chaining effect), t.j. že se spojují shluky, jejichž nejbližší body (objekty) jsou sice blízké,
ale podle pozice většiny bodů se ve skutečnosti nejedná o nejbližší shluky. Řetězový efekt
ilustruje následující obrázek:

Obr. 4. Řetězový efekt vyskytující se u jednospojové metody (podle Everitt & Dunn 1983).

Různý přístup jednotlivých metod popisuje další obrázek.



23

Obr. 5. Ilustrace rozdílu mezi různými shlukovacími metodami. Při uvedeném rozmístění
objektů by jednospojová metoda na jedné straně a Wardova a průměrová metoda na straně
druhé přinesly zcela odlišné výsledky. Jednospojová metoda by spojila do jednoho shluku plné
trojúhelníky a do druhého prázdné trojúhelníky, zatímco Wardova a průměrové metoda by
přinesly skupiny ohraničené čárami (podle Everitt & Dunn 1983).

7.2. Všespojová metoda, metoda nejvzdálenějšího souseda (complete linkage, the
furthest neighbor method)

Tato metoda je přesným opakem jednospojové metody - vzdálenost mezi skupinami je
definována jako vzdálenost mezi nejvzdálenějšími body (objekty) z těchto skupin.

Grafická interpretace všespojové metody je následující:

Obr. 6. Grafická interpretace všespojové metody.
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V případě, že použijeme tuto shlukovací techniku na matici vzdáleností D1 z předešlého
příkladu, začneme také spojením OTU 1 a 2. Vzdálenosti mezi skupinou tvořenou OTU 1 a 2 a
třemi zbývajícími OTU 3, 4 a 5 budou:

d(1, 2)3 = max {d1, 3, d2, 3} = d1, 3 = 6,0

d(1, 2)4 = max {d1, 4, d2, 4} = d1, 4 = 10,0

d(1, 2)5 = max {d1, 5, d2, 5} = d1, 5 = 9,0

Potom nová matice vzdáleností bude následující:

(1, 2) 3 4 5
(1, 2) 0,0 6,0 10,0 9,0

D2 = 3 6,0 0,0 4,0 5,0
4 10,0 4,0 0,0 3,0
5 9,0 5,0 3,0 0,0

Nejmenší hodnota v matici je 3,0 a proto se v dalším kroku spojují OTU 4 a 5. Vzdálenosti
mezi skupinami (1, 2) a (4, 5) a OTU 3 budou potom následující:

d(1, 2)3 = 6,0 (jako v předchozím případě)

d(1, 2)(4, 5) = max {d1, 4, d1, 5, d2, 4, d2, 5} = d1, 4 = 10,0

d(4, 5)3 = max {d3, 4, d3, 5} = d3, 5 = 5,0

Potom nová matice vzdáleností bude následující:

(1, 2) 3 (4, 5)
(1, 2) 0,0 6,0 10,0

D3 = 3 6,0 0,0 5,0

(4, 5) 10,0 5,0 0,0

Výsledkem je následující dendrogram (je podobný dendrogramu z jednospojové metody,
ale taková shoda rozhodně nebývá pravidlem):
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Obr. 7. Výsledný dendrogram všespojové metody.

Také tato metoda se může používat v kombinaci s koeficienty podobnosti nebo hodnotami
vzdáleností.

7.3. Průměrová metoda (average linkage, UPGMA - unweighted pair-group method
using arithmetic averages)

Tato metoda definuje vzdálenost mezi skupinami jako průměr vzdáleností mezi všemi páry
OTU ve dvou skupinách. Představuje užitečný kompromis mezi předchozími dvěma metodami.
Geometrická interpretace průměrové metody je následující:

Obr. 8. Geometrická interpretace průměrové metody.

Pokud použijeme tuto metodu na matici D1 z předešlých dvou příkladů, v prvním kroku se
spojují do prvního shluku OTU 1 a 2. Poté vypočítáme novou matici nepodobnosti:

d(1, 2)3 = 1/2 (d1, 3 + d2, 3) = 5,5

d(1, 2)4 = 1/2 (d1, 4 + d2, 4) = 9,5

d(1, 2)5 = 1/2 (d1, 5 + d2, 5) = 8,5
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(1, 2) 3 4 5
(1, 2) 0,0 5,5 9,5 8,5

D2 =   3 5,5 0,0 4,0 5,0

  4 9,5 4,0 0,0 3,0

  5 8,5 5,0 3,0 0,0

Nejmenší hodnota v matici je d45, proto se druhý shluk formuje z OTU 4 a 5. Průměrná
vzdálenost mezi dvěma shluky pak bude:

d(1, 2)(4, 5) = 1/4 (d1, 4 + d1, 5 + d2, 4 + d2, 5) = 9,0

stejným způsobem se pokračuje dál.

7.4. Centroidová metoda (centroid method, UPGMC - unweighted pair-group method
using centroids)

Vzdálenost skupin v Euklidovském prostoru je v centroidové metodě definována
vzdáleností mezi jejich centroidy. Při shlukování se spojují skupiny, jejichž centroidy leží
nejblíže. Centroid nového shluku se definuje opět podle souřadnic (resp. polohy) původních
objektů (nikoliv jako centroid vypočítaný z centroidů spojených skupin).

Geometrická interpretace je následující:

Obr. 9. Geometrická interpretace centroidové metody.

Předpokládejme, že centroidovou metodu použijeme na následující soubor dat. Pět jedinců
je charakterizováno dvěma znaky:

znak

1 2
1 1,0 1,0

2 1,0 2,0

OTU 3 6,0 3,0

4 8,0 2,0
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5 8,0 0,0

Z uvedené primární matice dat se vypočítá sekundární matice D1. Koeficient podobnosti
v tomto příkladě je druhá mocnina euklidovské vzdálenosti.

1 2 3 4 5
1 0,0 1,0 29,0 50,0 50,0

2 1,0 0,0 26,0 49,0 53,0

D1 = 3 29,0 26,0 0,0 5,0 13,0

4 50,0 49,0 5,0 0,0 4,0

5 50,0 53,0 13,0 4,0 0,0

Prvním krokem je opět spojení dvou nejbližších objektů. Z matice D1 plyne, že nejnižší
hodnota vzdálenosti je d12, proto se do prvního shluku spojí OTU 1 a 2. Poté se vypočte
centroid této skupiny, a z takto redukovaných dat se vypočítá matice vzdáleností D2.

Nová primární matice:

znak

1 2
(1, 2) 1,0 1,5

  3 6,0 3,0

  4 8,0 2,0

  5 8,0 0,0

Nová sekundární matice:

(1, 2) 3 4 5
(1, 2) 0,0 27,25 49,25 51,25

D2 =  3 27,25 0,0 5,0 13,0

 4 49,25 5,0 0,0 4,0

 5 51,25 13,0 4,0 0,0
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Nejmenší hodnota vzdálenosti v matici D2 je vzdálenost mezi OTU 4 a 5, které se spojí do
druhého shluku a tyto OTU se potom nahradí centroidem skupiny:

znak

1 2
(1, 2) 1,0 1,5

 3 6,0 3,0

(4, 5) 8,0 1,0

poté se vypočítá v pořadí již třetí matice vzdáleností, D3

(1, 2) 3 (4, 5)
(1, 2) 0,0 27,25 49,25

D3 =  3 27,25 0,0 8,0

(4, 5) 49,25 8,0 0,0

V tomto případě je nejmenším prvkem matice vzdálenost mezi OTU 3 a skupinou, která
zahrnuje OTU 4 a 5; zformuje se tak trojčlenná skupina. Posledním krokem je fúze skupin 1, 2
a 3, 4, 5.

Obr. 10. Výsledný dendrogram centroidové metody

Také tuto metodu je možné použít jak s koeficienty podobnosti tak i s mírami vzdálenosti.
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7.5. Mediánová metoda (median method, WPGMC - weighted pair-group method using
centroids, weighted centroid clustering)

Nevýhodou centroidové metody je skutečnost, že v případě spojování dvou skupin velmi
rozdílné velikosti, bude centroid nové skupiny velmi blízko větší skupiny (nebo dokonce uvnitř
této skupiny). Vlastnosti menší skupiny se poté do jisté míry ztrácejí. Shlukovací postup, který
je nezávislý na velikosti fúzovaných skupin, je mediánová metoda. Při této metodě se fúzované
skupiny považují za stejně velké, a pozice centroidu nové skupiny bude vždy přesně v polovině
vzdálenosti mezi centroidy spojovaných skupin.

Obr. 11. Geometrická interpretace mediánové metody.

7.6. Wardova metoda, metoda minimalizace zvyšování chyby sumy čtverců (Ward's
method, minimization of the increase of error sum of squares)

Narozdíl od předchozích postupů tato metoda není založena na optimalizaci vzdálenosti
mezi shluky, ale na optimalizaci homogenity shluků podle určitého kritéria, kterým je
minimalizace zvyšování chyby sumy čtverců odchylek bodů shluku od jeho průměru
(centroidu). Metodu navrhl Ward v roku 1963 tak, že se na každém stupni analýzy počítá ztráta
informace, která je výsledkem seskupení OTU do shluků, a která je vyjádřena jako přírůstek
celkové vnitroskupinové sumy čtverců odchylek každého bodu shluku od průměrné hodnoty
bodů tohoto shluku. Na každém stupni analýzy se tato suma čtverců počítá pro spojení každého
možného páru shluků. Spojují se potom takové shluky, kde dochází k minimálnímu nárůstu
chyby sumy čtverců (the error sum of squares). Jinými slovy, tato metoda minimalizuje
vnitroshlukový roptyl.

Metodu můžeme ilustrovat na následujícím příkladu. Uvažujme, že máme 5 OTU
charakterizovaných jedním znakem:

hodnota znaku
1 1

2 2

OTU 3 7

4 9

5 12
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kde xi je skóre i-tého OTU. V prvním kroku je každá OTU považována za skupinu s jedním
jedincem a chyba sumy čtverců (E.S.S.) se rovná nule. Dvě OTU, kterých spojení má za
následek minimální nárůst E.S.S., jsou OTU 1 a 2; E.S.S. se rovná 0.5. Ve druhém kroku se
spojují OTU 3 a 4 tvořící druhou skupinu; E.S.S. se zvýší o 2.0 na 2.5. Dále se OTU 5 připojí
ke skupině 3 a 4; E.S.S. se zvyšuje o 10.67 na 13.17. Nakonec se dvě skupiny spojí a E.S.S. se
zvyšuje o 73.63 na 86.8.

Obr. 12. Výsledný dendrogram Wardovy metody.

7.7. Vazby (ties)
Při použití aglomerativních shlukovacích metod může nastat situace, kdy se v matici

podobností vyskytují tzv. vazby (ties) (podrobněji Podani 1994: 79-80). K tomu dochází
například v situaci, kdy je v matici v daném cyklu nejmenší vzdálenost mezi shluky (objekty) A
a B, a zároveň mezi shluky (objekty) B a C. Podobná situace nejčastěji nastává při analýze
binárních dat, kde je pravděpodobnost stejné vzdálenosti mezi objekty větší nežli při datech
kvantitativních. Arbitrážní řešení této situace [t.j. náhodný výběr jedné dvojice objektů
(shluků), např. A-B a ignorování druhé (B-C)], které poskytuje většina statistických programů,
může výslednou klasifikaci (dendrogram) výrazně ovlivnit.

 Vazby se dají nejlépe popsat pomocí terminologie z teorie grafů. Klasifikované objekty
představují vrcholy (body) v grafu, spojnice mezi body existují, pokud jsou vzdálenosti mezi
objekty v daném cyklu minimální. Mohou nastat následující situace:
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Obr. 13. Ilustrace vazeb pomocí teorie grafů. a - graf je úplný, b - graf je rozpojený a všechny
izolované části jsou úplné, c - graf je rozpojený a alespoň jedna část není úplná, d - graf je
přepojený, ale není úplný

Programy SYN-TAX 5.1 a SYN-TAX 2000 poskytují následující řešení vazeb:

Případy a) a b) se řeší jednoduchým způsobem - v prvním případě se spojí najednou
všechny objekty, v druhém případě se paralelně vytvoří více skupin (tzv. multiple fusion).
Situace c) a d) mají tři možná řešení:

(1) “silent mode (arbitrary)” - vazby se řeší arbitrážně, spojí se jen poslední nalezená dvojice
(na výběr této dvojice má vliv pořadí objektů v primární matici);

(2) “single linkage” - všechny objekty, které jsou spojeny vazbou, se spojí do jednoho shluku
(vzniká tolik shluků, kolik je izolovaných částí v grafu);

(3) “suboptimal fusions” - nekompletní komponenty se ignorují a hledání nejmenších
vzdáleností v matici pokračuje do té doby, nežli se již žádné nekompletní komponenty
nevyskytují.
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Obr. 14. Metody řešení vazeb, aplikované na identický soubor binárních znaků. a – silent
mode, b – single linkage, c – suboptimal fusions.

7.8. Minimum spanning trees
"Minimum spanning tree" je graf spojující všechny objekty tak, že se zde nevyskytují

žádné smyčky nebo kruhy, a zároveň délky spojnic mezi objekty jsou minimální. Existuje
přímý vztah mezi minimum spanning tree a jednospojovou shlukovací metodou. Grafické
zobrazení je podobné hierarchii získané pomocí jednospojové metody. Rozdíl mezi nimi je v
tom, že minimum spanning tree zobrazuje ty objekty, které jsou za spojení příslušných shluků
zodpovědné. Minimum spanning tree je možné též zobrazit na ordinačním diagramu (např.
analýzy hlavních komponentů), čímž se zvýrazní vztahy, resp. vzdálenosti mezi jednotlivými
klasifikovanými a ordinovanými objekty.
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Obr. 15. Minimum spanning tree ze souboru dat Cardamine amara (camavo.dat) z Karpat
a Sudetských pohoří. Populace 28 spojuje dvě skupiny populací, které odpovídají dvěma
hlavním shlukům na příslušných dendrogramech (viz níže).

Obr. 16 Minimum spanning tree ze souboru dat Cardamine amara zobrazený na
dvourozměrný ordinační diagram analýzy hlavních komponentů.
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7.9. Obecné poznámky ke shlukovacím metodám
Na obr. 17 je výsledek použití čtyř různých metod (jednospojová metoda, průměrová

metoda, všespojová metoda a Wardova metoda) v kombinaci s euklidovskou vzdáleností
aplikovaných na tentýž soubor dat. Ačkoliv se na všech dendrogramech opakují dvě základní
skupiny (na dendrogramu jednospojové metody je jedna populace oddělena od ostatních),
dendrogramy na první pohled vypadají různě a shluky na vyšších úrovních podobnosti (menší
hodnoty vzdálenosti na stupnici na dendrogramech) jsou vzájemně dosti nepodobné. Z toho
zákonitě vyplývá otázka: která z metod v kombinaci se kterým koeficientem je při
taxonomických aplikacích nejlepší, resp. nejvhodnější nebo nejspolehlivější. Na tuto otázku
neexistuje jednoznačná odpověď. Pro shlukovací analýzy platí stejná pravidla jako pro
fenetické metody obecně. Shlukovací analýza v praxi nezahrnuje jednoduchou aplikaci jedné
metody, ale celou řadu kroků, které mohou být závislé na výsledcích kroků předešlých. Je proto
obecně nemožné a priori posuzovat, která kombinace znaků, koeficientů a shlukovacích
technik přinese informativní výsledky.

Některé z rozdílů mezi výsledky různých shlukovacích technik je možné vysvětlit tím, že
jednotlivé metody se (kromě jiných vlastností) liší v tom, že některé z nich prostor mezi
objekty "zužují" tvorbou řetězících se shluků na nízké shlukovací úrovni, jiné prostor
"rozšiřují" tvorbou kompaktních shluků na vysoké shlukovací hladině (objekty jsou ve
vzájemně "vzdálených" skupinách), další metody prostor zachovávají:

- metody zužující prostor – jednospojová metoda

- metody zachovávající prostor – průměrová, centroidová, mediánová metoda

- metody rozšiřující prostor – všespojová metoda, Wardova metoda.

Everitt & Dunn (1983) citují výsledky několika studií, které srovnávaly výstupy
shlukovacích metod. Na jejich základě dochází k následujícím závěrům:

- žádná se shlukovacích metod není nejlepší v každé situaci

- jednospojová metoda, vzhledem k efektu řetězení, je většinou nejméně vhodná

- průměrová a Wardova metoda jsou ve většině případů nejvhodnější.

Pokud data nemají zcela jednoznačnou a zřetelnou strukturu, je pravděpodobné, že použití
různých shlukovacích technik (i když se stejným koeficientem) může přinést i výrazně odlišné
výsledky (pokud v datech není obsažena téměř žádná struktura a jde o náhodně rozptýlené
objekty, výsledné dendrogramy odrážejí spíše specifika shlukovacích technik, než informaci
obsaženou v datech).
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Obr. 17. Výsledky použití různých shlukovacích metod (jednospojová metoda, průměrová metoda, všespojová metoda a Wardova metoda) na
soubor dat z 55 populací druhu Cardamine amara z Karpat a sudetských pohoří, za použití stejného koeficientu podobnosti.
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Byly navrženy různé intuitivní metody na řešení případů, kdy se výsledky téhož
souboru dat při analýze různými shlukovacími technikami odlišují. Doporučuje se
například použít několik shlukovacích technik a akceptovat jenom ty shluky, které se
objevují ve všech nebo alespoň ve většině případů. Další možností je data (znaky) náhodně
rozdělit na dvě skupiny a každou analyzovat nezávisle. V případě, že dendrogramy odrážejí
strukturu v datech, příslušnost objektů ve shlucích na dendrogramech v těchto dvou
skupinách by měla být podobná jako jejich příslušnost v celém souboru dat.

V případě, že použití různých shlukovacích technik přináší z téhož souboru dat shodné,
resp. podobná výsledky, je to do jisté míry potvrzením struktury obsažené v datech (i když
shlukovací metody patří k postupům produkujícím hypotézy a nejsou určeny k jejich
testování); zřetelně různé výsledky jsou argumentem proti existenci jednoznačné struktury
v datech nebo, alternativně, každý z výsledků může reprezentovat jiný aspekt struktury
sledovaných dat. V každém případě, pokud různé shlukovací techniky poskytnou ze
stejných dat výrazně různé výsledky, je to dobrý důvod na důkladné zamyšlení se nad
těmito daty.

Mnohé shlukovací techniky jsou senzitivní na přítomnost outlierů (výrazně atypických
případů). Před samotnou shlukovací analýzou je vhodné použít některou z metod na jejich
detekci (např. PCA). I když outliery zpravidla z analýz musíme vyloučit, je dobré a často
užitečné poznat příčinu jejich existence. Dosti často představují chyby v měřeních, mohou
však také reprezentovat shluky, které jsou v datech minimálně zastoupeny (např. odlišný
poddruh, který zasahuje jen okrajově do studovaného území). Jiným příkladem outlieru
byla jedna z populací Cardamine původně zařazených do souboru camavo.dat, která byla
sbírána ve Východních Karpatech na pastvině, kde byly rostliny soustavně sešlapovány
dobytkem a v důsledku toho měly četné morfologické znaky výrazně netypické hodnoty.

Shlukovací analýzy obecně nejsou vhodné pro data, které popisují klinální variabilitu
znaků (cline – variabilita znaku v závislosti od gradientu prostředí). Podle názoru více
autorů nejsou příliš vhodné pro studium geografické variability, kde je právě klinální
variabilita znaků běžná. Shlukovací analýzy tu "uměle" vytvářejí shluky, resp. dělí
kontinuum. Vhodná kombinace shlukovacích a ordinačních technik v těchto případech
obvykle pomůže odhalit různé aspekty struktury dat.

Významnou výhodou (i přes některé nedostatky shlukovacích analýz) je fakt, že
nevyžadují, aby data měly normální rozdělení. Různé koeficienty tak umožňují využití
všech typů znaků, včetně binárních, kvalitativních i smíšených.

8. ORDINAČNÍ METODY

Operační taxonomické jednotky (OTU) charakterizované p znaky je možné si
představit jako body v p rozměrném prostoru, kde každý z rozměrů představuje hodnoty
jednoho znaku. V případě dvou nebo tří znaků můžeme na dvou- případně troj-rozměrném
diagramu bez problémů kontrolovat vztahy mezi objekty, jejich morfologické vzdálenosti,
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seskupení a vzájemné vztahy. V případě většího počtu znaků (rozměrů, dimenzí) možnost
takovéto kontroly chybí. K tomuto účelu je zapotřebí redukovat celkový počet
pozorovaných znaků na dva až tři nové znaky (rozměry) a to tak, aby došlo k co nejmenší
ztrátě informace, která je v původních znacích obsažena. Ordinační metody slouží právě
tomuto účelu. Jejich úspěšnost závisí na struktuře obsažené v datech. Dobře strukturovaná
data umožňují koncentraci podstatné části informace do několika prvních ordinačních os. V
taxonomických aplikacích se používají nejčastěji analýza hlavních komponentů (principal
component(s) analysis − PCA), analýza hlavních koordinát (metrické mnohorozměrné
škálování)  (principal coordinate(s) analysis –   PCoA, metric multidimensional scaling),
nemetrické mnohorozměrné škálování  (non-metric multidimensional scaling), a
korespondenční analýza (correspondence analysis). Některé z těchto metod je možné
aplikovat jenom na objekty se znaky interpretovatelnými v euklidovském prostoru (t.j.
znaky kvantitativními, případně binárními), jiné je možné použít i na objekty
charakterizované kvalitativními znaky, resp. souborem smíšených znaků. Uvedené metody
nepředpokládají žádné a priori seskupení objektů a patří mezi metody, které se používají
na tvorbu hypotéz. Příbuzné ordinační metodě – kanonické diskriminační analýze, která
předpokládá takové a priori seskupení, a která slouží k testování hypotéz, je věnována
samostatná kapitola.

Užitečné informace o ordinačních metodách se nacházejí na WWW stránce

http://www.okstate.edu/artsci/botany/ordinate/ (stránka je sice zaměřená spíše
ekologicky, ale mnoho informací, které se tu dají najít, má obecnou platnost).

8.1. Analýza hlavních komponentů (složek) (principal component(s) analysis –
PCA)

Analýza hlavních komponentů je ordinační metoda, která umožňuje redukovat počet
dimenzí v euklidovském znakovém prostoru (definovaném vzájemně korelovanými
kvantitativními, případně binárními znaky) tak, aby došlo k minimální ztrátě informace.
Tato technika nahrazuje původní soubor pozorovaných znaků souborem nových, vzájemně
nekorelovaných, ortogonálních "syntetických" znaků tak, že první nová osa ("syntetický
znak", první hlavní komponent, PC1) je vedena ve směru největší variability mezi objekty,
druhá osa (druhý hlavní komponent, PC2) je kolmá na první osu a je vedena ve směru
druhé největší variability mezi objekty, atd. Relativní pozice objektů v původním
znakovém prostoru a v prostoru, který je dán hlavními komponenty, je stejná. Jinými slovy,
původní systém os se natáčí do směru maximální variability mezi objekty, přičemž se
euklidovské vzdálenosti mezi objekty zachovávají.
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Obr. 18. Poloha původního systému os (x1, x2) a hlavních komponentů (PC1, PC2).

Původní soubor p pozorovaných znaků x1, x2, ..., xp se transformuje do nového souboru
y1, y2, ...., yp tak, že každý znak y je lineární transformací původního souboru znaků x:

y1 = a11x1 + a12x2 + ... + a1pxp
.
.
.
yp = ap1x1 + ap2x2 + ... + appxp

Pro koeficienty každé z těchto lineární transformací platí, že suma jejich čtverců se
rovná jedné: 

Σp
j=1 aij

2 = 1, i = 1, ...., p,

Ze všech možných transformací tohoto typu má y1 největší rozptyl (variabilitu); y2 má
největší rozptyl ze všech transformací, které nejsou korelované s y1; podobně y3 má největší
rozptyl ze všech lineárních transformací, které nejsou korelované s y1 ani s y2 atd. PCA
takto tvoří soubor nových znaků, které jsou vzájemně nekorelované a uspořádané v pořadí
podle jejich klesající variability. Tímto způsobem se dosáhne, že prvních několik nových
znaků (hlavních komponentů) v sobě zahrnuje podstatnou část variability studovaného
souboru objektů.

Koeficienty prvního hlavního komponentu můžeme označit jako vektor a1 a samotný
první hlavní komponent, y1 = a11x1 + a12x2 + ... + a1pxp, můžeme vyjádřit taky vektorově
jako a1'x.

Podobně druhý hlavní komponent y2 = a21x1 + a22x2 + ... + a2pxp můžeme vyjádřit jako
a2'x.

Skutečnost, že komponenty nejsou vzájemně korelované vyjadřuje vztah a2'a1 = 0
(skalární součin dvou kolmých vektorů se rovná nule); skutečnost, že suma čtverců
koeficientů každé z lineárních transformací se rovná jedné se dá vyjádřit vztahy a1'a1 = 1,
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a2'a2 = 1 atd. Ve všeobecnosti pro j-tý hlavní komponent platí  yj = aj'x a tento má největší
rozptyl na podmínek, že aj'aj = 1 a aj'ai = 0  i ≠ j.

Analýza hlavních komponentů vychází ze symetrické matice založené na znacích.
Touto maticí může být korelační matice, kovarianční matice nebo matice křížových
produktů (poslední z nich je základem necentrované PCA, která se v taxonomických
aplikacích nepoužívá, jsou známé ale některé její aplikace v ekologii). Protože kovariance
je závislá na měřítku znaků, výpočet kovarianční matice nemá smysl v případech, kdy jsou
znaky měřené v různých škálách (pokud výpočtu matice nepředcházela standardizace
znaků). Korelační matici můžeme využít jak v případě, kdy jsou znaky měřeny ve stejné
škále, tak i v případech, kde tato podmínka není splněná.

Obecně platí,že k symetrické matici Smm (jakou je kovarianční anebo korelační
matice), je možné přiřadit m reálných charakteristických (vlastních) čísel (latentních
kořenů)2 λ1 ... λm a m sloupcových m-složkových charakteristických (vlastních, latentních)
vektorů3 c1, ...., cm, přičemž platí Smm = Cmm Λmm Cmm'.

Je možné ukázat, že vektory koeficientů a1, a2, ... ap jsou charakteristické vektory
kovarianční anebo korelační matic; v případě, že jsou normalizované nebo škálované tak,
že suma jejich čtverců je 1 (viz výše a1'a1  = 1), potom charakteristická čísla této matice λ1,
λ2, ... λp, jsou interpretovatelné jako míry rozptylu zachycená komponenty y1,...,yp.
(Charakteristické vektory jsou cos specifikující směr příslušného komponentu ve
znakovém prostoru; obecně je tolik složek těchto vektorů, kolik je os v znakovém
prostoru).

Komponentní skóre pro i-tou OTU (t.j. souřadnice i-té OTU v transformovaném
prostoru) je možné vektorově vyjádřit následovně:

y1i = a1'xi
.
.
.
ypi = ap'xi

xi je vektorem původního skóre pro OTU i.
Pokud  jsou charakteristické vektory škálované tak, že maximální hodnota koeficientu

v sloupci je +1, můžeme je použít k odhadu relativní důležitosti původních znaků pro nové,
ortogonální komponenty.

Geometrická interpretace PCA – příklad (podle Dunn & Everitt 1982)

Předpokládejme, že máme následující hypotetický soubor dat získaný měřením
korunních lístků:

OTU 1 2 3 4
průměrná délka korunních lístků (mm) 8 10 20 30

                                                          
2 Anglické ekvivalenty: eigenvalue (“eigen” německy “vlastní”, “valus” anglicky
hodnota), characteristic root, latent root
3 Anglické ekvivalenty: eigenvector, characteristic vector, latent vector
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průměrná šířka korunních lístků (mm) 4 9 11 18

(Uvedený příklad je pro snazší pochopení zjednodušený. Ve skutečnosti nikdy PCA
nepoužíváme na vyhodnocení souboru objektů charakterizovaných pouze dvěmi znaky,
protože v takovém případě by stačilo vynesení znaků na dvě osy a následné přímé
vyhodnocení tohoto diagramu).

Po vynesení hodnot těchto znaků na dvě osy zjistíme, že jsou do značné míry
korelované. Každá z obou os přitom vyjadřuje přibližně 50 % variability souboru objektů.
Cílem, kterého chceme dosáhnout při analýze hlavních komponentů, je nalezení nové osy,
která by šla napříč "oblakem" bodů, představujících objekty, přičemž tato osa bude
vyjadřovat podstatnou část variability obou původních znaků. Hledaná osa je regresní
přímkou minimalizující sumu čtverců kolmých vzdáleností bodů (objektů) od této přímky
(a zároveň maximalizující rozptyl projekcí jednotlivých bodů) (tzv. best-fitting line).

Obr. 19. Zjednodušený příklad odvození hlavního komponentu z dvou znaků.

Projekcí jednotlivých bodů na tuto osu dostaneme následující hodnoty - komponentní
skóre pro jednotlivé OTU:

OTU 1 2 3 4
skóre 9 13 23 35

Osa, která je vedena kolmo na tuto osu je ekvivalentní druhému hlavnímu komponentu
a odpovídající skóre pro čtyři OTU jsou následující:

OTU 1 2 3 4
skóre 1 -1.5 0.5 0
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Je dobré si povšimnout, že hodnoty na první komponentní ose jsou všechny kladné a
jsou jednoznačně ve vztahu k velikosti květů (korunních lístků). Hodnoty na druhé
komponentní ose jsou jak kladné, tak záporné, což v tomto případě vyjadřuje rozdíly ve
tvaru korunních lístků.

Obecně můžeme konstatovat, že při měření p znaků první komponent (první
komponentní osa) je "best-fitting line" v tomto znakovém prostoru, podobně první dva
komponenty definují "best-fitting plane" (rovinu).  "Best-fit" v r dimenzích (kde r je méně
než p) se dá získat projekcí objektů v podprostoru definovaném prvními r hlavními
komponenty. Do jaké míry tato r-dimenzionální konfigurace popisuje původní konfiguraci
v p-dimenzionálním prostoru se dá vyjádřit podílem variability (rozptylu) z celkové
variability souboru, který vyjadřuje těchto prvních r hlavních komponentů. Pokud
využíváme jenom prvních několik komponentních os, můžeme říci, že relativní poloha
OTU v novém znakovém prostoru je aproximací relativní polohy v původním prostoru a
euklidovské vzdálenosti v novém prostoru jsou aproximací euklidovských vzdálenosti v
původním prostoru.

Interpretace výsledků

Výsledky analýz, které jsou důležité pro jejich interpretaci, zahrnují zejména:

(a) Komponentní skóre (component scores) - představuje souřadnice objektů v novém
prostoru, který je definován hlavními komponenty. Můžeme je interpretovat buď přímo
(prostřednictvím ordinačního diagramu), anebo použít pro další, např. shlukovací analýzy.

(b) Charakteristické vektory (kosiny) (eigenvectors (direction cosines)) - vyjadřují směr
vektorů, které charakterizují vliv původních znaků na hlavní komponenty (srovnej (g)).
Jinou formou vyjádření charakteristických vektorů jsou souřadnice znaků na ordinačních
grafech (eigenvectors as coordinates of variables).

(c) Charakteristické čísla (eigenvalues) - vyjadřují míru variability souboru objektů, která je
vyjádřena příslušným komponentem. Z hlediska interpretace nejsou důležité jejich
konkrétní hodnoty ale procentuální vyjádření podílu jednotlivých komponentních os
(eigenvalues as percent), případně kumulativní hodnoty za první dvě, tři, případně víceré
osy (cumulative percentage of eigenvalues).
(d) Procento variability znaků vyjádřené příslušným komponentem (percentage of variance
of variables accounted for by each component) - vyjadřuje podíl jednotlivých znaků na
příslušných osách. Čím vyšší hodnota je pro daný znak a komponent, tím vyšší vliv má
příslušný znak na rozdělení objektů podél příslušného komponentu.

(e) Korelace znaků s komponentními osami (correlations of variables with components) -
je jiným způsobem vyjádření vztahu původních znaků a komponentních os. Čím je vyšší
absolutní hodnota koeficientu, tím vyšší vliv má příslušný původní znak na příslušný
komponent.

(f) Ordinace objektů - zobrazuje objekty na ordinačním grafu:
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Obr. 20. Příklad ordinačního diagramu (ordinace objektů).

(g) Ordinace znaků - zobrazuje znaky v ordinačním prostoru. Vliv znaků se interpretuje
tak, že se srovnávají vektory jednotlivých znaků (spojující nulový bod souřadnicové
soustavy s příslušným znakem). Čím je tento vektor delší, tím je vliv znaku silnější a čím je
úhel mezi vektorem a příslušnou komponentní osou menší, tím silnější je vliv znaku na
příslušný komponent.

Obr. 21. Příklad ordinačního diagramu (ordinace znaků).

(h) Biploty - zobrazují objekty a znaky na jednom ordinačním grafu. Umožňují lepší
interpretaci podílu původních znaků na hlavní komponenty. Program SYN-TAX v případě
biplotů poskytuje několik alternativ. Při volbě "Euclidean option" poloha znaků vyjadřuje
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polohy vektorů příslušných znaků, při volbě "Rohlf mixed option" poloha znaků vyjadřuje
hodnoty korelace (případně kovariance) znaků s příslušnými komponenty.

Obr. 22. Biplot s použitím "Euclidean option".

Obr. 23. Biplot s použitím "Rohlf mixed option"
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(i) Detekce outlierů – PCA je metodou, kterou lze použít na detekci výrazně atypických
objektů, tzv. outlierů. Jde o objekty, které mají hodnoty jednoho nebo více znaků výrazně
odlišné. Tyto objekty je potřebné vyloučit např. ze shlukovacích analýz.

Výhody a nevýhody PCA, výchozí předpoklady o charakteru dat

(a) Ačkoliv technika PCA byla původně navržena pro kvantitativní znaky, může se
uplatnit také pro znaky binární a semikvantitativní. Binární data však ve zvýšené míře
způsobují tzv. "podkovovitý efekt" (horseshoe effect), kdy jsou objekty v ploše definované
prvními dvěma komponenty upořádané do tvaru podkovy (srovnej obr. 16 v kapitole o
shlukovací analýze) (toto zakřivení odstraňují tzv. detrendované techniky, např. v
programu DECORANA (Hill 1979), v taxonomických aplikacích se podobná "narovnání"
zpravidla nepoužívají). Protože je na ordinačním diagramu euklidovská vzdálenosti mezi
objekty aproximací euklidovské vzdálenosti v původním p-dimenzionálním (rozměrném)
prostoru, PCA není vhodná pro vícestavové kvalitativní znaky, na které není možné
uplatnit euklidovskou metriku (v těchto případech můžeme použít další z metod, PCoA, viz
dále).

(b) Na rozdíl od diskriminační analýzy (viz dále) se většina autorů shoduje v tom, že
PCA nevyžaduje, aby data měly multivariačně normální rozdělení, resp. že je v tomto
ohledu dostatečně robustní (i když byla původně definována pro data s mnohorozměrně
(multivariačně) normálním rozdělením; srovnej např. Thorpe 1976).

(c) PCA vyžaduje, aby počet znaků v analýze byl aspoň o 1 menší, než počet objektů
(optimálně by se počet ordinovaných objektů měl blížit druhé mocnině počtu znaků), což
souvisí s počtem stupňů volnosti. V případě, že n ≤ p (kde n je počet objektů a p počet
znaků), výsledná matice (korelační nebo kovarianční) řádu p má jen n – 1 nezávislých
řádků nebo sloupců. V takovém případě příslušná matice má p – (n – 1) nulových vlastních
čísel (na umístnění n objektů podle jejich vzájemných vzdáleností je zapotřebí jen n – 1
rozměrů (dimenzí)) (srovnej Legendre & Legendre 1998: 411). Toto je důvodem, proč je
pro vyhodnocení binárních dat, které jsou výsledkem molekulárních RAPD anebo AFLP
analýz (kde počet znaků je zpravidla vyšší než počet studovaných objektů), výhodnější
použít např. analýzu hlavních koordinát.

(d) Ordinace objektů může být zkreslená, resp. její interpretace složitá v případě příliš
složité struktury obsažené v datech. Pokud jsou např. dvě základní skupiny uvnitř dělené
komplikovanějším způsobem, je druhá, třetí resp. další osa jistým kompromisem mezi
strukturou v obou základních skupinách, která může být podmíněna úplně jinými znaky. V
takových případech je vhodnější po první analýze, která jednoznačně poukazuje na dvě
základní skupiny objektů, pokračovat tak, že každou ze skupin analyzujeme zvlášť.

Typy  PCA

Centrovaná PCA: Při této technice se vychází z kovarianční matice. Počáteční bod
nové souřadnicové soustavy (hlavních komponentů) je posunutý z původního
počátečního bodu (souřadnicové soustavy původních znaků) do centroidu "oblaku"
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ordinovaných objektů (hypotetického bodu, představujícího "průměrný objekt").
Vzdálenosti mezi objekty v nové souřadnicové soustavě zůstávají stejné jako v soustavě
původní.

Standardizovaná PCA: Vychází z korelační matice, součástí je standardizace dat
(srovnej vztah kovariance a korelace – pokud vydělíme hodnoty kovariance součinem
směrodajných odchylek, dostaneme korelační koeficient); počáteční bod nové
souřadnicové soustavy se přesouvá do centroidu oblaku objektů a zároveň jsou původní
znaky přeškálované tak, že mají jednotkový rozptyl. Nové znaky (hlavní komponenty)
sice nemají jednotkový rozptyl ale jejich rozptyl odpovídá příslušným vlastním číslům
(suma vlastních čísel se rovná n, t.j. počtu znaků).

Necentrovaná PCA: Vychází z matice křížových produktů vektorů. Nezahrnuje ani
standardizaci ani centrování. Počáteční bod nové souřadnicové soustavy je v tom samém
místě jako u původní soustavy. Tato technika se používá v některých ekologických
aplikacích.

8.2. Analýza hlavních koordinát, metrické mnohorozměrné škálování ( PCoA –
principal coordinate(s) analysis, metric multidimensional scaling, classical scaling)

Gower (1966) popsal postup, který nazval analýza hlavních koordinát (principal
coordinates analysis), a který je do jisté míry podobný analýze hlavních komponentů. Tato
procedura vede k souboru objektů rozmístěných na ordinačním grafu; jejich vzájemné
(euklidovské) vzdálenosti odrážejí vztahy mezi objekty měřené libovolným koeficientem
podobnosti nebo vzdálenosti. Navázal přitom na starší práce Torgersona (1958) a Raa (Rao
1964).

Zatímco při analýze hlavních komponentů (PCA) je euklidovská vzdálenost objektů na
ordinačním grafu aproximací euklidovské vzdálenosti v původním znakovém prostoru, v
případě analýzy hlavních koordinát je euklidovská vzdálenost v prostoru definovaném
hlavními koordináty aproximací vzdáleností mezi objekty v sekundární matici. Tato
sekundární matice může být maticí vzdáleností založených na libovolných koeficientech
vyjadřujících vztahy mezi objekty (asociačních koeficientů (koeficientů podobnosti),
koeficientů vzdálenosti anebo koeficientů pro smíšená data). Jinými slovy  PCoA vytváří
konfiguraci OTU v euklidovském prostoru (na ordinačním diagramu) tak, aby co nejlépe
odrážela vztahy, které jsou v původní matici vzdáleností (nebo v matici podobností, kterou
je však lepší transformovat na matici vzdáleností). Analýza hlavních koordinát je tedy
užitečná v případech, kdy máme výlučně binární znaky, vícestavové kvalitativní znaky
nebo smíšená data.

 PCoA je možné si představit jako techniku (proceduru), která se skládá ze dvou kroků.
V prvním kroku se z matice vzdáleností (založené na libovolném koeficientu) vytvoří
symetrická matice, která je ekvivalentní korelační nebo kovarianční matici používané v
PCA. V druhém kroku se postupuje podobně jako v PCA výpočtem vlastních čísel,
vlastních vektorů a komponentních skóre.

V případě, že původní matice je založena na euklidovských vzdáleností výsledek
PCoA je identický výsledku PCA. Při 55 objektech a 10 znacích, s použitím euklidovské
vzdálenosti (příklad dat C. amara, soubor camavo.dat), se ve výsledcích  PCoA objeví 55
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vlastních čísel (u PCA jenom 10), z nichž je však jenom 10 nenulových, přičemž jejich
hodnoty jsou shodné s hodnotami deseti vlastních čísel z výsledků PCA.

Výsledky  PCoA interpretujeme stejným způsobem jako výsledky PCA. Jediným
výrazným rozdílem je, že souřadnice v prostoru definovaném hlavními koordinátami
nejsou lineárně závislé na hodnotách původních znaků a z tohoto důvodu z výsledků této
metody není možné vyčíst žádnou informaci o vlivu původních znaků na jednotlivé hlavní
koordináty (tuto nevýhodu možno eliminovat následným výpočtem korelací mezi
hodnotami původních znaků a skóre jednotlivých objektů v nové souřadnicové soustavě
(soustavě hlavních koordinát).

Výhody a nevýhody  PCoA, výchozí předpoklady o charakteru dat

(a)  PCoA je možné použít v případech, kdy si charakter dat vyžaduje použití jiné míry
vzdálenosti mezi objekty než je euklidovská vzdálenost, např. pokud máme smíšená data
(binární, kvantitativní a mnohostavové znaky), pro které není možné použít euklidovskou
vzdálenost (a tedy ani PCA), a kde můžeme využít Gowerův koeficient anebo koeficient
vzdálenosti pro smíšená data, případně, když chceme použít pro binární data některý
koeficient podobnosti.

(b) Další možné využití je v případech, kdy počet znaků je větší než počet objektů.

(c) Nevýhodou je už výše uvedená skutečnost, že souřadnice objektů na ordinačním
grafu nejsou lineárně závislé na hodnotách původních znaků

8.3. Nemetrické mnohorozměrné škálování (NMDS – non-metric  multidimensional
scaling)

Všechny zde uváděné ordinační metody mají za cíl redukovat počet dimenzí ve
znakovém prostoru, přičemž se prostorové vztahy mezi objekty mají zachovat do
maximální možné míry. NMDS je metoda, při které (na rozdíl od PCA nebo  PCoA), nejde
primárně o zachování přesných vzdáleností mezi objekty v původním znakovém prostoru,
ale o prezentaci objektů v malém počtu dimenzí (dvou nebo třech). Při NMDS namísto
zachování přesných vzdáleností jde jenom o zachování pořadí vzdáleností mezi objekty.

Představme si situaci, že máme 4 OTU a 6 hodnot nepodobnosti pro jejich šest
možných párů. Předpokládejme, že tyto hodnoty mají následující pořadí:

             δ23 < δ12 < δ34 < δ13 < δ24 < δ14

jinými slovy druhá a třetí OTU jsou si nejpodobnější a první a čtvrtá nejnepodobnější. Dále
předpokládejme, že tyto OTU jsou prezentovány jako body v euklidovském prostoru
s následujícím souborem vzájemných vzdáleností: d12, d13, d14, d23, d24, d34. Při
nemetrickém mnohorozměrném škálování se považuje, že tyto vzdálenosti se perfektně
shodují s pozorovanými nepodobnostmi, pokud:

d23 ≤ d12 ≤ d34 ≤ d13 ≤ d24 ≤ d1

neboli pořadí vzdáleností mezi OTU v novém, euklidovském prostoru se přesně
shoduje s pořadím původních nepodobností (vzdálenosti jsou monotonické s
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nepodobnostmi). Počet dimenzí v ordinačním grafu volí přímo uživatel, podle míry shody s
pozorovanými nepodobnostmi. Pro odhad míry této shody zavedl autor metody Kruskal
pojem stresu (stress). Hodnoty stresu se vypočítají pro dvou a třírozměrné řešení a podle
jejich hodnot se volí počet rozměrů, které se prezentují. Kruskal uvádí, že shoda mezi
prezentací v ordinačním grafu a původními hodnotami nepodobnosti je při hodnotě stresu
pod 0.05 je výborná, při hodnotě mezi 0.05-0.10 je uspokojivá a při hodnotě mezi 0.10-
0.15 akceptovatelná s výhradami.
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9. DISKRIMINAČNÍ ANALÝZA

Diskriminační analýza je široký termín, který zahrnuje několik podobných statistických
technik používaných na testování hypotéz. Tyto metody umožňují studovat rozdíly mezi
dvěma nebo více skupinami objektů charakterizovaných více znaky. S jistým
zjednodušením je možné uvedené techniky rozdělit na ty, které se používají na interpretaci
rozdílů mezi skupinami objektů a na techniky, jejichž cílem je klasifikace objektů do skupin.
Postupy určené na interpretaci umožňují odpovědět na otázky (a) jestli a do jaké míry je
možné odlišit stanovené skupiny objektů na základě znaků, které máme k dispozici, a (b)
které ze znaků k tomuto odlišení přispívají největší mírou. Druhá skupina technik má za cíl
odvození jedné nebo více rovnic za účelem klasifikace objektů. Tyto rovnice nazývané
klasifikační funkce (classification functions) nebo diskriminační funkce (discriminant
functions) kombinují jednotlivé znaky a jejich váhy tak, aby bylo možné určit skupinu, do
které klasifikovaný objekt s největší pravděpodobností patří.

Při interpretaci výsledků diskriminační analýzy však musíme mít stále na paměti, že jde
o metodu určenou na testování hypotéz. Jinými slovy, s pomocí diskriminační analýzy
dostaneme odpověď na otázku, do jaké míry se námi předdefinované skupiny liší ve
znacích, které jsme měřili, resp. které máme k dispozici. S pomocí této analýzy však nikdy
nedostaneme odpověď na otázku, jestli v našem sledovaném souboru objektů neexistuje
ještě nějaká jiná struktura, resp. jestli soubor není možné rozdělit na jiné skupiny, jejichž
odlišení na základě sledovaných znaků by mohlo být úspěšnější.

Skupiny můžeme stanovit na základě různých kriterií – počty chromozómů (resp.
stupeň ploidie), areál, ekologické podmínky, v případě dělení na skupiny podle určitého
morfologického znaku je potřeba vyhnout se zařazení tohoto (tzv. třídního) znaku (případně
znaku (-ů) s ním velmi vysoce korelovaného (-ných)) do analýzy. Příslušný znak by byl totiž
automaticky nejlepším znakem klasifikujícím skupiny a celá procedura by byla důkazem
kruhem.

Diskriminační analýza vychází z následujících předpokladů:

(1) Objekty musí být charakterizovány buď kvantitativními anebo binárními znaky
(vícestavové kvalitativní znaky typu "barva květu: bílá – žlutá – modrá" nejsou přípustné;
takovéto znaky je možné převést na znaky binární).

(2) Žádný ze znaků nesmí být lineární kombinací jiného znaku (jiných znaků).

(3) Není možné zároveň použít dva nebo více vysoce korelovaných znaků.

Požadavky (2) a (3) vycházejí z matematických požadavků diskriminační analýzy – již
na první pohled je ovšem jasné, že ani lineární kombinace znaků ani vysoce korelované
znaky neobsahují žádnou novou informaci.

(4) Kovarianční matice pro jednotlivé skupiny musí být přibližně stejné (t.j. hodnoty v
odpovídajících buňkách kovariančních matic by měly být stejné nebo přibližné); testovaní
homogenity kovariančních matic lze provést například Bartlett-ovým testem. V případě, že
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kovarianční matice pro jednotlivé skupiny jsou výrazně odlišné, je potřebné použít speciální
techniky (s použitím kvadratické funkce, viz níže).

(5) Znaky charakterizující každou ze skupin musí splňovat požadavek mnohorozměrně
normálního rozdělení (t.j. že každý znak má normální rozdělení při fixovaných hodnotách
znaků jiných). Zjednodušený případ pro dva znaky je zobrazený na obr. 24.

                     

Obr. 24.: Zjednodušený případ mnohorozměrného rozdělení dvou znaků (podle
Legendre & Legendre 1998).

V případě, že data nemají mnohorozměrně normální rozdělení, je zapotřebí brát některé
z výsledků analýz s jistou rezervou, případně použít neparametrické metody.
Neparametrické metody se v diskriminační analýze v minulosti používaly jenom zřídka, což
souviselo s jejich značnými nároky na výpočetní techniku. Tyto limity se však při současné
úrovni výpočetní techniky pozbývají svého významu.

(6) Pro počty skupin (g), počty znaků (p), počty objektů v skupinách (ni) a celkové
počty objektů v analýze (n) v diskriminačních analýzách musí platit:

(a) počet skupin musí být větší než 2: g ≥ 2;

(b) v každé ze skupin musí být nejméně 2 objekty;

(c) pro počet znaků použitých v analýze platí, že 0 < p < (n − 2);

(d) znaky by neměly být v některé ze skupin invariantní (i jeden heteroscedastický4

znak může výrazně zkreslit výsledky diskriminační analýzy).

9.1. Kanonická diskriminační analýza (CDA, canonical discriminant analysis,
canonical variates analysis)

Kanonická diskriminační analýza je ordinační metodou, která má interpretační funkci a
která umožňuje sledovat vztahy mezi objekty v ordinačním prostoru. Od jiných ordinačních
technik, které byly zmiňovány (PCA, PCoA, NMDS), se CDA liší tím, že ordinační osy jsou

                                                          
4 Heteroscedasticita = heterogenita variancí.
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vedeny ve směru největší variability mezi skupinami (největší podíl na ordinačních osách
mají znaky, které jsou málo variabilní uvnitř skupin a více variabilní mezi skupinami).

Metoda byla původně navržena Fisherem (Fisher 1936) pro případ dvou skupin.
Později byla jeho metoda rozšířena též na větší počet skupin (Rao 1948, 1952). Fisher ve
své původní práci použil shodou okolností případ z taxonomie rostlin: šířku a délku
kališních a korunních lístků měřených na 150 exemplářích kosatců (Iris setosa, I. variegata
a I. virginica), které naměřil Edgar Anderson z Missouri Botanical Garden.

Následující příklad (podle Legendre & Legendre 1998) zobrazuje dvě skupiny, A a B,
každou se 6 objekty, které není možné separovat ani podle osy x1 ani podle osy x2 (viz
histogramy na obou osách). Je však možné je separovat s použitím kanonické diskriminační
osy z. Pozice každého objektu i se na ose z vypočte podle rovnice zi = (cos 45º) xi1 – (cos
45º) xi2.

                 
Obr. 25. Zjedodušené zobrazení kanonické diskriminační analýzy dvou znaků.

Obecně je kanonická diskriminační funkce lineární kombinací diskriminačních znaků
(existuje však i specifický případ využití kvadratické funkce, viz níže):

 fkm = a0 + a1x1km + a2x2km + ... + apxpkm

kde

fkm = hodnota (skóre) kanonické diskriminační funkce pro případ m v skupině k;

xikm = hodnota diskriminačního znaku xi pro případ m v skupině k;

ai = koeficienty diskriminační funkce (i = 0, 1 ..., p), které - v případě, že znaky jsou
měřené ve stejné škále - představují váhy pro jednotlivé znaky.

Koeficienty (a) pro první funkci se derivují tak, aby skupinové centroidy (průměry)
byly maximálně vzdálené. Koeficienty pro druhou funkci se odvozují tak, aby dále
maximalizovaly rozdíly mezi skupinovými centroidy s tím, že hodnoty první funkce nejsou
korelovány s hodnotami druhé funkce. Třetí funkce je odvozená stejným způsobem.
Maximální počet rozměrů kanonického prostoru (maximální počet os, diskriminačních
funkcí), a tedy i maximální počet nenulových vlastních čísel je (s=min (p; g − 1) [t.j. menší
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hodnota z počtu diskriminačních znaků (p) a počtu skupin − 1 (g − 1)].

Příkladem praktického využití koeficientů diskriminační funkce je určovací klíč na
druhy Betula pubescens a B. pendula v Staceho díle New Flora of the British Isles. Stace
uvádí následující diskriminační funkci (viz obr. 26): 12LTF + 2DFT – 2LTW – 23. Různé
koeficienty v tomto případě znamenají různou váhu (důležitost) jednotlivých znaků
používaných v identifikaci (znaky jsou měřeny ve stejném měřítku). V případě, že po
dosazení hodnot znaků dostaneme kladné výsledné hodnoty, pak listy patří druhu B.
pendula, záporné hodnoty indikují druh B. pubescens. Uvádí se přitom 93 %
pravděpodobnost správného určení (viz klasifikační diskriminační analýza), přičemž ke
většině chybných určení dochází u B. pubescens, která může výjimečně dosahovat i mírně
kladných hodnot.

Obr. 26. Znaky druhů Betula pubescens a B. pendula, které se dosazují do
diskriminační funkce.

Další příklad uvádí Suda (Zprávy Čes. Bot. Společn. 32: 191-192, 1998) při
determinaci rostlin Oxycoccus palustris náležejících do různých ploidních stupňů.

Při výpočtu koeficientů kanonických diskriminačních funkcí a vlastních čísel, která
charakterizují míru rozptylu zachycenou těmito funkcemi, vycházíme z matice celkové
variability (T) a z matice celkové vnitroskupinové variability (W). Pro prvky matice T platí:
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, kde

g = počet skupin, nk = počet případů ve skupině k, xikm = hodnota znaku i pro případ m
ve skupině k, ix  = průměrná hodnota znaku i v celém souboru. V případech, kde i = j, t.j.
pro prvky v diagonální části matice T, se jedná  o sumu čtverců odchylek znaků od jejich
celkového průměru ( ix ). Pokud i ≠ j, t.j. pro ostatní prvky matice, pak dostáváme sumu
odchylek jednoho znaku násobenou sumou odchylek znaku jiného. Matice T0 se nazývá
maticí celkové sumy čtverců a křížových produktů. Při vydělení prvků matice T0 hodnotou
n − 1 (kde n je celkový počet objektů) dostáváme celkovou kovarianční matici T (total
covariance matrix).
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Vnitroskupinovou variabilitu zachycuje matice W0, pro jejíž prvky platí:
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, kde ikx je průměrná hodnota znaku i ve skupině k.

Při vydělení prvků matice W0 hodnotou n − g, dostaneme vnitroskupinovou
kovarianční matici W (within-groups covariance matrix).

Pokud mezi centroidy jednotlivých skupin nejsou žádné rozdíly, prvky matice T0 jsou
identické s odpovídajícími prvky matice W0. Pokud však centroidu skupin nejsou shodné,
jejich rozdíl je nenulový a pro matici B0 platí, že její prvky se rovnají rozdílům
odpovídajících prvků matic T0 a W0, t.j. B0  = T0  − W0, přičemž B = B0 / (g − 1) je
meziskupinová kovarianční matice (between-groups covariance matrix).

Uvažujme p původních znaků x1, x2 ... xp,  měřených na každém z objektů (každý objekt
je charakterizovaný vektorem měření xi) a lineární kombinací y = a1x1 + ... + apxp.

Pro rovnici (B − λW)a = 0, kterou je možné vyjádřit také jako  (W-1B − λI)a = 0 (kde
W-1 je inverzní matice a I je jednotková matice (identity matrix) – jejíž prvky jsou jen 0, s
výjimkou diagonály, kde jsou jedničky) platí, že λ1, λ2, ... λs jsou vlastními čísly matice W-

1B a této matici odpovídají příslušné vlastní vektory a1, a2, ... as. Nové znaky (kanonické
osy) y1, y2 ... jsou definované jako yi = ai'x. a1 udává směr v p-rozměrném prostoru, kde je
meziskupinová variabilita (v poměru k vnitroskupinové variabilitě) největší, a2 udává směr
druhé největší meziskupinové variability, atd. Výsledné vlastní vektory nejsou lineárně
korelované, ale nejsou ortogonální. Tato neortogonalita však nebrání tomu, aby se objekty
prezentovaly v ortogonálním systému os, přičemž zkreslení, ke kterému takto dochází se dá
odstranit vhodnou normalizací (v důsledku čehož jsou objekty jednotlivých skupin ve
sférických a nikoliv elipsoidních oblacích). Vlastní čísla udávají míru meziskupinové
variability  vyjádřené příslušnými kanonickými osami.

Koeficienty "a" diskriminační funkce kromě toho, že vyjadřují váhu příslušného znaku,
jsou též závislé na jeho škále. Označujeme je jako nestandardizované koeficienty
diskriminační funkce (unstandardized coefficients). Pokud znaky nejsou měřeny ve stejné
škále, pak tyto koeficienty nic nevypovídají o významu příslušného znaku pro diskriminační
funkci (a tudíž ani pro oddělení skupin podél příslušné osy). Pokud chceme tyto koeficienty
využít na interpretaci významu jednotlivých znaků, musíme je standardizovat, čím
dostaneme standardizované koeficienty (standardized coefficients). Nestandardizované
koeficienty mohou být dále neadjustované nebo adjustované. Adjustované koeficienty jsou
upravené tak, aby se počátek diskriminační funkce (t.j. místo, kde mají všechny kanonické
osy nulové hodnoty) nacházel v místě hlavního centroidu (grand centroid), t.j. v místě
průměrné hodnoty všech znaků. Neadjustované koeficienty se někdy označují jako "raw
coefficients" (avšak ve statistickém balíku SAS, na kterém tyto analýzy ilustrujeme v druhé
části skript, se pod názvem "raw coefficients" uvádějí koeficienty adjustované;
neadjustované koeficienty tento statistický program neposkytuje).

Jak interpretovat výsledky kanonické osy (kanonické diskriminační funkce)?

Ve většině případů není zapotřebí vyhodnocovat resp. interpretovat všechny kanonické
osy, ale postačí jen několik prvních os, neboť tyto jsou uspořádány podle jejich klesajícího
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významu pro oddělení námi stanovených skupin. Jinými slovy, podobně jako u PCA, kde
první osa je vedena ve směru největší variability mezi objekty, při CDA je první osa
vedena ve směru největší variability mezi skupinami, druhá osa ve směru druhé největší
variability atd.

Kanonické osy interpretujeme:

(a) Podle relativní pozice objektů podél os  a též podle pozice centroidů, které
představují průměrné hodnoty na kanonické ose pro příslušnou skupinu. V případech, kde se
objekty z jednotlivých skupin překrývají, může být výhodné interpretovat rozdíly mezi
skupinami pomocí tzv. konfidenčních elips, resp. kružnic, které zachycují určité procento
objektů (např. 95 %).

Obr. 27 Výsledky kanonické diskriminační analýzy třech taxonů z okruhu Cardamine
amara
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Obr. 28 Výsledky téže kanonické diskriminační analýzy. Větší kružnice (diagram
vlevo) ohraničují plochu, ve které se nachází 95 % objektů dané skupiny. Menší kružnice
označují 95 % konfidenční interval centroidu (podrobněji Podani 1994: 148-149). Ve všech
případech byly vlastní vektory normalizované tak, aby výsledný rozptyl objektů byl
sférický. Vektory označují znaky (všechny ordinační diagramy pocházejí z programu SYN-
TAX 5.1).

(b) Důležitou složkou interpretace kanonických os je determinace vztahů mezi
jednotlivými znaky a kanonickými osami. V případě taxonomických aplikací tu hrají
nejdůležitější roli hodnoty korelace mezi znaky a kanonickými osami. Tyto korelace se
označují jako celkové strukturní koeficienty nebo celková kanonická struktura (total
structure coefficients, total canonical structure). Logicky plyne, že pokud se absolutní
hodnota tohoto koeficientu pro příslušný znak a osu blíží jedné, je korelace znaku s
příslušnou osou vysoká a tedy tento znak do značné míry odpovídá za oddělení objektů
podél kanonické osy. Je důležité si povšimnout, že hodnoty korelačních koeficientů se
počítají pro příslušný znak bez ohledu na vliv ostatních znaků na příslušnou kanonickou
osu. V tomto je důležitý rozdíl mezi strukturními koeficienty a standardizovanými
koeficienty diskriminační funkce, které též vypovídají o vlivu znaků na kanonickou funkci.
Standardizované koeficienty ovšem vyjadřují jenom jedinečnou (unikátní) informaci, která
je v příslušném znaku obsažena. Pokud jsou původní znaky vzájemně korelované, t.j. do
jisté míry opakují tutéž informaci důležitou pro příslušnou kanonickou osu, vyšší hodnota
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standardizovaného koeficientu bude přiřazena jenom jednomu z dvojice nebo skupiny
korelovaných znaků (srovnej hodnoty celkových strukturních koeficientů a
standardizovaných koeficientů diskriminační funkce v příkladech v kapitole 12). V
taxonomických aplikacích je vždy vhodné znát všechny znaky, které jsou významné pro
oddělení skupin, i když by byly korelovány. Při identifikaci rostliny nebo živočicha může
některá jeho část chybět a potom bude vhodný znak na jiné části organizmu, i když obsahuje
redundantní (nadbytečnou) informaci.

Kolik kanonických os je (statisticky) významných?

Jak již bylo uvedeno, podobně jako u PCA, jednotlivé kanonické osy jsou
charakterizovány charakteristickými čísly (eigenvalues), které vyjadřují míru variability
mezi skupinami kterou osa vyjadřuje (zachycuje). Funkce (osa) s nejvyšším
charakteristickým číslem odděluje námi předem stanovené skupiny nejlépe. Osy jsou
uspořádány podle klesající hodnoty vlastních čísel. Podobně jako u PCA, i zde nás spíše než
absolutní hodnoty charakteristických čísel zajímá jejich procentuální podíl na celkovém
součtu hodnot charakteristických čísel všech os. Jinou možností interpretace důležitosti
kanonických os jsou kanonické korelační koeficienty (canonical correlation coefficients).
Tyto koeficienty jsou mírou asociace, která sumarizuje vztahy mezi skupinami a
diskriminační funkcí. Druhou mocninu kanonických korelačních koeficientů je možné
interpretovat jako proporci variability diskriminační funkce, která je vysvětlená skupinami,
resp. rozdíly mezi skupinami. Tato charakteristika může být někdy užitečnější než
procentuální vyjádření charakteristických čísel. Pokud se totiž skupiny v analyzovaných
znacích od sebe liší jen málo, korelace budou nízké. Měřítkem statistické významnosti
diskriminačních funkcí (os) je kritérium Wilks' lambda, případně poměr věrohodnosti
(likehood ratio) (ve statistickém balíku SAS), t.j. hodnota vyjadřující míru
pravděpodobnosti, že kanonické korelace příslušné osy a všech dalších os se rovná nule.
Pokud výchozí data nesplňují kritérium mnohorozměrně normálního rozdělení a
homogenity vnitroskupinových kovariančních matic, při stanovení důležitosti a minimálního
množství kanonických os se nemůžeme spoléhat na statistické testy významnosti (Wilks'
lambda, chí kvadrát a poměr věrohodnosti (likehood ratio)). V těchto případech je spíše
zapotřebí na důležitost os usuzovat z hodnot kanonické korelace a relativního procenta
hodnoty charakteristických čísel. Problémy s interpretací os nastávají hlavně v případech
málopočetných vzorků, kde jsou testy statistické významnosti os důležité, a v případech
odchylek od výše uvedených  předpokladů, kde je musíme brát s rezervou. Při dostatečně
velkých vzorcích můžeme testy statistické významnosti os v podstatě ignorovat.

9.2. Klasifikační diskriminační analýza
Klasifikační diskriminační analýza je technikou umožňující klasifikaci, resp.

identifikaci objektů. Klasifikační diskriminační analýzu můžeme použít ve dvou různých
situacích:

(a) máme dvě dostatečně odlišné skupiny objektů (tréninkový soubor, training set) a
kromě toho skupinu objektů neurčitého zařazení, které potřebujeme přiřadit do jedné ze
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skupin. V tomto případě na základe tréninkového souboru sestavíme klasifikační kritérium,
podle něhož klasifikujeme (identifikujeme) objekty neurčitého zařazení;

(b) potřebujeme zjistit účinnost klasifikačního kritéria, resp. znaků, které máme k
dispozici, na identifikaci studovaných skupin (účinnost klasifikačního kriteria testujeme na
stejném souboru, z něhož odvozujeme toto klasifikační kritérium). Výsledkem je
procentuální vyjádření úspěšnosti zařazení objektů do skupin sumarizované v klasifikační
tabulce (classification table, classification matrix, confusion table);

Ve druhém případě, zejména když máme menší počet objektů, je vhodné použít tzv.
crossvalidation, t.j. ze souboru n objektů vybereme n − 1 objektů, které použijeme jako
tréninkový soubor. Na jeho základě odvodíme klasifikační kritérium, které potom zpětně
aplikujeme na případ, který jsme vypustili. Toto opakujeme n krát.

V obou případech konstruujeme nějaké klasifikační kritérium, které buď testujeme
anebo použijeme k identifikaci. Je však zapotřebí mít na paměti, že diskriminační funkce
maximalizuje separaci skupin, zatímco klasifikační pravidla mají za cíl minimalizovat počet
neúspěšně klasifikovaných případů (co nejmenší hodnoty "error rate") a na dosažení těchto
dvou cílů jsou někdy potřebné odlišné algoritmy.

Postupovat můžeme následujícími způsoby:

(1) Pravděpodobnostní přístup s využitím (i) lineární diskriminační funkce, (ii)
kvadratické diskriminační funkce, nebo (iii) neparametrické metody, např. k nejbližších
sousedů (k nearest neighbours). Výsledkem této metody je nejen klasifikační tabulka s
jednoznačným zařazením objektů do skupin podle klasifikačního kriteria ale též hodnoty
pravděpodobnosti s nimiž se objekty klasifikují do jednotlivých skupin objektů (viz příklad
klasifikační diskriminační analýzy  kapitole 12).

Předpokládejme, že v je obecně p-komponentní náhodný vektor znaků na sledovaném
objektu, v0 představuje vektor znaků jednoho konkrétního objektu. π1 a π2 představují dvě
skupiny objektů (zjednodušený příklad). Dále předpokládejme, že v má rozdílné
pravděpodobnosti, že patří do π1 a π2 (rozdílné probability density), které označíme jako
f1(v) pro π1 a f2(v) pro π2. Máme prostor R, kde se nacházejí všechny objekty, s podprostory
R1 a R2, které zahrnují objekty první resp. druhé skupiny (platí R1 ∩ R2 = 0 a R = R1 ∪  R2).
Klasifikační pravidlo, které hledáme, bude definovat rozdělení prostoru R na dva vzájemně
se vylučující podprostory R1 a R2, a současně bude přiřazovat objekty ze skupiny π1 do R1 a
objekty ze skupiny π2 do R2.

R1 definujeme jako soubor vektorů v, pro které platí, že f1(v)>f2(v) a R2 jako soubor
vektorů v, pro které platí, že f1(v)≤f2(v).

Klasifikační pravidlo má potom tvar: v náleží do π1, pokud f1(v)/f2(v)>1 a do π2,
pokud platí, že f1(v)/f2(v)≤1 (znaménka > a ≤ jsou volena arbitrárně, alternativně můžeme
uvést ≥ a <). Tato formule je známa jako poměr věrohodnosti (likehood ratio rule).
Klasifikační pravidlo můžeme zobecnit do podoby: v náleží do π1 pokud  f1(v)/f2(v)>k a
do π2 pokud f1(v)/f2(v)≤k, což představuje tzv. Bayesovu proceduru. Hodnota k se může
lišit od 1, pokud chceme snížit pravděpodobnost chybné klasifikace objektu do jedné ze
skupin (což jde ovšem na úkor zvyšování pravděpodobnosti chybné klasifikace do druhé
ze skupin, viz hodnotu "b" na obr. 29) nebo pokud můžeme předpokládat mnohem
častější výskyt objektu v jedné ze skupin (different prior probabilities). Zde se obvykle
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uvádí příklad z medicíny. U pacienta jsou dvě možné stadia choroby, jedno je léčitelné jen
chirurgicky, druhé medikamentózně. V případě, že na základě výsledku testů zařadíme
pacienta chybně do skupiny s medikamentózní léčbou, pacient zemře, omyl v obráceném
směru sice znamená zbytečnou operaci, pacient však zůstane naživu.

V případě, že data nemají mnohorozměrně normální rozdělení, hodnoty fi(v)
odhadujeme z tréninkových souborů (případně ze souborů objektů zmenšených o 1 – u
crossvalidation) nějakou neparametrickou metodou, např. k-nearest neighbours.

V případech, že data mají mnohorozměrně normální rozdělení, hodnoty fi(v)
odhadujeme pomocí lineární diskriminační funkce (za předpokladu, že vnitroskupinové
kovarianční matice jsou přibližně stejné) nebo kvadratické diskriminační funkce (pokud
tento předpoklad neplatí).

V případě, že se skupiny π1 a π2 překrývají, část objektů z obou skupin (i kdybychom
stanovili nejlepší možné pravidlo) bude chybně klasifikovaná. Separaci skupin π1 a π2
můžeme vyjádřit pomocí Mahalanobisovy vzdálenosti ∆2 (obr. 29).

Obr. 29. Lineární diskriminační analýza dvou skupin. L(v) – lineární diskriminační
funkce (podle Krzanowski 1988).

Následující graf (převzatý z Krzanowski 1988) ukazuje na zjednodušeném příkladu
dvou znaků, že kvadratická diskriminační funkce může být při tvorbě klasifikačního
pravidla za jistých okolností (nehomogenita vnitroskupinových kovariančních matic)
mnohem úspěšnější než lineární diskriminační funkce.
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Obr. 30. Rozdílná úspěšnost kvadratické diskriminační funkce Q (v) a lineární
diskriminační funkce při určení klasifikačního kriteria.

V případech, kdy používáme pro tvorbu klasifikačního kritéria lineární nebo
kvadratickou funkci a naše data nemají mnohorozměrně normální rozdělení (resp. jejich
rozdělení se výrazně odchyluje od normálního rozdělení), musíme brát s jistou rezervou
případy klasifikace do skupin pokud jsou pravděpodobnosti zařazení do více skupin
podobné; např. nespolehlivé odlišení dvou skupin nastává, pokud pravděpodobnost
příslušnosti objektu do první skupiny je 0,51 a do druhé skupiny 0,49; v téže situaci by
pravděpodobnosti 0,9 a 0,1 bylo možné brát jako spolehlivé.

(2) Sestrojíme kanonický prostor definovaný kanonickými diskriminačními funkcemi.
S použitím rovnic pkpipkiik cxxcxxf )(...)( 111 −++−= , které definují skóre objektu i na
kanonické ose k, umístíme klasifikovaný objekt do kanonického prostoru spolu s původním
souborem objektů. Na příslušnost objektu do některé ze skupin usuzujeme podle pozice
klasifikovaného objektu a původního souboru objektů.

(3) Pro každou skupinu vypočítáme klasifikační funkci (lineární diskriminační funkci)
(podrobněji Klecka 1980: 42-44, Legendre 1998: 625). Dále vypočítáme klasifikační skóre
příslušného objektu pro každou z g klasifikačních funkcí. Objekt bude přiřazen do skupiny,
pro kterou má skóre nejvyšší hodnotu. Klasifikační funkce mají následující tvar:

hk = bk0 + bk1x1 + bk2x2 + ... + bkpxp, kde hk je skóre klasifikační funkce pro skupinu k a b
jsou koeficienty této funkce. Koeficienty odvozujeme následujícím způsobem:

bki = (n − g) �
=

p

j
jkij xa

1

, kde bki je koeficient pro znak i ve funkci odpovídající skupině k

a aij je prvek inverzní matice W0. Konstanta bk0 se odvozuje následovně: bki = -0,5�
=

p

j
jkkj xb

1

.

Tyto koeficienty obvykle neinterpretujeme, protože nejsou standardizované a jsou
specifické pro každou skupinu.

(4) Vypočteme Mahalanobisovy vzdálenosti objektů od centroidů skupin. Objekt
přiřadíme do skupiny, které je nejbližší (tato tzv. generalizovaná vzdálenost (generalized
distance) je vhodná v případech, kdy jsou znaky korelované, nejsou měřeny ve stejné škále
nebo nemají stejné směrodatné odchylky).

9.3. Kroková diskriminační analýza
Při řešení taxonomických problémů se někdy můžeme dostat do situace, kdy máme

větší počet znaků a potřebujeme vyhledat menší soubor znaků, které jsou nejvhodnější pro
určení  předem stanovených skupin.

Kroková diskriminační analýza postupně vyhledává nejlepší soubor diskriminačních
znaků. Začíná selekcí znaku, který je nejlepší pro oddělení předem stanovených skupin. V
dalším kroku posuzuje všechny znaky a hledá takový znak, který skupiny nejlépe odděluje v
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kombinaci se znakem, který byl vybrán jako první. V dalším kroku hledá stejným způsobem
trojici znaků a stejným způsobem pokračuje dále až do doby, kdy se vyčerpají všechny
znaky nebo pokud už další přidaný znak nepřináší žádnou statisticky významnou informaci.
V každém kroku se počítá statistická významnost znaků, které už byly vybrány (hodnota "F-
to-remove", statistics for removal) a také těch, které jsou potenciálními kandidáty na
zařazení do souboru statisticky významných znaků (hodnota "F-to-enter", statistics for
entry). V průběhu analýzy může také dojít k vyloučení již předtím vybraného znaku a to v
případě, že kombinace znaků, která byla vybrána později, duplikuje informaci obsaženou v
tomto znaku.

10. SPECIFIKA ANALÝZY MOLEKULÁRNÍCH DAT

10.1. Možnosti použití fenetických metod
Fenetické metody nebo metody jim blízké je možné využít i při hodnocení výsledků

získaných metodami molekulární systematiky. Týká se to zejména hodnocení dat
získaných při analýze DNA metodami RFLP, RAPD nebo AFLP, t.j. v situacích, kdy
výsledkem analýz jsou matice binárních dat (přítomnost vs nepřítomnost proužků v
odpovídajících pozicích na elektroforetickém gelu). Z ordinačních metod můžeme použít
PCoA nebo PCA. Analýza hlavních koordinát (PCoA) je jednoznačně vhodnější, protože
umožňuje použití specifického koefi

cientu podobnosti pro binární data (zpravidla Jaccardův koeficient, který nebere do
úvahy negativní shodu, t.j. shodu v absenci odpovídajících proužků, která nemusí být
důkazem příbuznosti). Další výhodou PCoA je, že se může použít i v případech, kdy
počet znaků převyšuje  počet objektů, což je u výše uvedených metod velmi časté.
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Obr. 31. Použití analýzy hlavních koordinát (PCoA) v kombinaci s Jaccardovým
koeficientem na vyhodnocení RAPD dat ze skupiny C. amara. Jednotlivé symboly
reprezentují poddruhy. Srovnej s obr. 34, kde skupiny subsp. amara a subsp. austriaca (zde
označeny symboly ❍  a ❤  a odlišující se jen podél méně významné třetí osy) jsou na
neighbor-joining dendrogramu odlišeny pouze velmi nízkými hodnotami bootstrapu.

Při hodnocení výsledků získaných metodami RAPD, AFLP a RFLP můžeme použít i
standardní shlukovací metody ve spojení s odpovídajícím koeficientem pro binární data;
častěji se však používá metoda spojování sousedních objektů (Neighbor-joining method),
které věnujeme zvláštní podkapitolu.

I u molekulárních dat, podobně jako při analýze morfologických znaků, vhodná
kombinace ordinačních metod spolu s tvorbou dendrogramů umožní lépe odhadnout
strukturu studované skupiny, než kterákoliv z těchto metod použitá samostatně.

Fenetické metody můžeme využít i při analýze isozymů. Příkladem může být použití
diskriminační analýzy při hledání odpovědi na otázku, jestli se rozdíly v morfologických
znacích projevují na úrovni frekvencí jednotlivých alel v populacích, resp. v rámci
jednotlivých taxonů.

10.2. Metoda spojování sousedních objektů (NJ, Neighbor-joining method)

Metoda spojování sousedních objektů (NJ) je založena na výpočtu genetické
vzdálenosti, která závisí na počtu shodujících se proužků v příslušných vzorcích. Při
výpočtu vzdálenosti vytvořených shluků od jednotlivých zbývajících objektů se postupuje
podobně jako při průměrové shlukovací metodě - analogie ovšem není úplná, protože jako
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"sousední objekty" se nespojují ty, které leží nejblíže, ale takové, výsledkem jejichž spojení
(resp. výběru) je co nejkratší dendrogram (strom). Nejde proto o typicky fenetickou
metodu, nýbrž spíše o metodu stojící na pomezí fenetického a kladistického přístupu (od
kladistických metod se výrazně liší tím, že dendrogram není založený na synapomorfiích,
ale na vzdálenostech).

Hodnoty genetické vzdálenosti

K výpočtu hodnot genetické vzdálenosti mezi objekty, které tvoří sekundární matici
vzdáleností mezi objekty (analogicky shlukovací metodě), se používají různé koeficienty.
Program TREECON (van de Peer, Y. & de Wachter, R. 1994) používá koeficient
jednoduché shody (viz kapitola 5) (jeho použití je ovšem problematické vzhledem ke
skutečnosti, že absence proužku nemusí být dokladem příbuznosti), koeficient podle Nei &
Li (1979) a koeficient podle Link et al. (1995).

 Nei & Li (1979):       GDxy = 
yx

xy

NN
N
+

−
2

1 ,

kde Nxy – počet proužků (fragmentů) společných vzorkům x a y, Nx – celkový počet
proužků (fragmentů) přítomných ve vzorku x, Ny– celkový počet proužků (fragmentů)
přítomných ve vzorku y.

Příklad:

vzorek x:  1010100011

vzorek y:  1010111101

Nx = 5; Ny = 7; Nxy = 4

GDxy = 
75
4*21

+
−  = 0,333.

Link et al. (1995): GDxy = 
xyyx

yx

NNN
NN
++

+
,

kde Nxy – počet proužků (fragmentů) společných vzorkům x a y, Nx – počet proužků
(fragmentů) přítomných ve vzorku x, ale nepřítomných ve vzorku y, Ny– počet proužků
(fragmentů) přítomných ve vzorku y, ale nepřítomných ve vzorku x.

Příklad:

vzorek x:  1010100011

vzorek y:  1010111101

Nx = 1; Ny = 3; Nxy = 4

GDxy = 
431

31
++

+  = 0,5.
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Příklad sestrojení dendrogramu metodou spojování sousedních objektů (podle Saitou
& Nei 1987):

Sekundární matice vzdáleností (celkově 8 OTU):

_________________________________________________________

  OTU 1 2 3 4 5 6 7
_________________________________________________________

   2 7
   3 8 5
   4 11 8 5
   5 13 10 7 8
   6 16 13 10 11 5
   7 13 10 7 8 6 9
   8 17 14 11 12 10 13 8

Kroky tvorby dendrogramu (bývá označován také jako strom, tree) jsou znázorněny
na obr. 32 - A-G. Výsledný dendrogram je na obr. 33 (A-F na výsledném dendrogramu
označují vnitřní uzly, které jsou navzájem a takés koncovými uzly (objekty) pospojované
větvemi).



63

A B



64

C D



65
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G

Obr. 32 A-G Postup při tvorbě dendrogramu z výše uvedené matice 8 taxonů (OTU)
(podle Saitou & Nei 1987). Větší čísla označují terminální taxony, menší čísla délku
větví. Silné čáry (větve) označují, že jejich délka je již známa.
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V prvním cyklu máme hvězdovitý diagram bez hierarchické struktury s jediným
uzlem X. Na začátku každého cyklu počítáme matici hodnot Sij. Tyto hodnoty představují
celkovou délku dendrogramu za předpokladu, že příslušná dvojice objektů bude vybrána
jako dvojice sousedních objektů (neighbors). Celková délka dendrogramu S se počítá
podle následujícího vzorce (vzorec je uvedený pro dvojici objektů 1 a 2, v ostatních
případech se postupuje analogicky, přičemž se ve vzorci mění hodnoty "i = 3", "k = 3" a
"3 ≤ i < j, které jsou specificky stanoveny, aby vyloučily objekty 1 a 2):

⌠⌠ ⌠
<≤= = −

+++
−

=+++=
ji

ij

N

i

N

k
kkiYXXXY D

N
DDD

N
LLLLS

33 3
12212112 2

1
2
1)(

)2(2
1)(

kde Dij – vzdálenost objektů i a j, LXY – vzdálenost mezi uzly X a Y, N – počet objektů, k
– číslo objektu. S12 je součtem délky větve spojující uzly X a Y, ke kterým se připočítá
součet vzdáleností objektů 1 a 2 od uzlu X a součet vzdáleností všech ostatních objektů
od uzlu Y.

Uvedený vzorec vychází z rovnic (podrobněji Saitou & Nei 1987):

součet větví na celém dendrogramu: � �
= <−

==
N

i ji
ijiXO D

N
LS

1 1
1  (N – 1 označuje, že

každá větev se při součtu všech vzdáleností počítá N – 1 krát; pro výše uvedenou matici
vzdáleností je tato hodnota 39,28);

pro objekty 1 a 2 a vzdálenosti uzlů X a Y(obr.32) platí:
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dále pro objekty 1 a 2 a součet jejich vzdáleností od uzlu X platí:

1221 DLL XX =+

a pro vzdálenosti ostatních koncových uzlů (taxonů) od uzlu Y platí:
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Hodnota S12 se z dat výše uvedené matice vzdáleností počítá následovně:
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Pro S12 je tedy výsledná hodnota 36,67, která je nejmenší ze všech možných kombinací
Sij; proto se jako první vybírá dvojice 1 a 2 (i když v matici vzdáleností jejich vzdálenost
není nejmenší).
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Matice hodnot Sij v prvním cyklu je následující (jako sousední objekty jsou vybrány
objekty 1 a 2):

_____________________________________________________

  OTU 1 2 3 4 5 6 7
_____________________________________________________

   2 36,67
   3 38,33 38,33
   4 39,00 39,00 38,67
   5 40,33 40,33 40,00 39,67
   6 40,33 40,33 40,00 39,67 37,00
   7 40,17 40,17 39,83 39,50 38,83 38,83
   8 40,17 40,17 39,83 39,50 38,83 38,83 37,67

Vzdálenosti L1X a L2X  (obr. 32 B) se počítají podle vzorců:
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Pro případ objektů 1 a 2:
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V dalším cyklu se postupuje podobným způsobem s tím, že objekty 1 a 2 jsou
posuzovány jako jeden objekt (resp. shluk). Vzdálenost shluku 1 a 2 od ostatních objektů

se počítá podobně jako u průměrové shlukovací analýzy: 
2

21
)21(

jj
j

DD
D

+
=− , kde 3 ≤  j

≤ N.

Matice hodnot Sij v druhém cyklu (jako sousední objekty jsou vybrány objekty 5 a 6):

________________________________________________

  OTU 1-2 3 4 5 6 7
________________________________________________

   3 31,50
   4 32,30 32,30
   5 33,90 33,90 33,70
   6 33,90 33,90 33,70 31,30
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   7 33,70 33,70 33,50 33,10 33,10
   8 33,70 33,70 33,50 33,10 33,10 31,90

Výsledný dendrogram je na obr. 33. Tento dendrogram (strom) je nezakořeněný. Je
však možné ho zakořenit (zakořeněný dendrogram viz. např. obr. 34) tím způsobem, že v
příslušném programu vybereme objekt, který bude představovat  kořen stromu (např.
objekt nepatřící do studované skupiny, případně výrazně atypický případ, o kterém se
můžeme domnívat, že reprezentuje nejprimitivnější prvek skupiny). Protože délka větví
dendrogramu je nestejně dlouhá a součet odpovídajících větví představuje vzdálenost
mezi objekty, takové dendrogramy nazýváme aditivní.

  

Obr. 33: Nezakořeněný dendrogram vycházející z výše uvedené matice vzdáleností.

Při tvorbě diagramů mohou být někdy výsledek zkreslen vazbami (podobně jako u
shlukovacích analýz). Výsledný dendrogram pak může být různý podle uspořádání
objektů v původní matici (podrobněji Backeljau et al. 1996).
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Obr. 34. Vyhodnocení RAPD dat získaných na omezeném souboru rostlin ze skupiny C.
amara metodou neighbor-joining (podrobněji Lihová et al. 2000). Strom zakořeněný
populací C. amara subsp. olotensis. Čísla označují hodnoty bootstrapu, které vyjadřují
statistickou průkaznost příslušných shluků.
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11. PŘÍKLADOVÉ STUDIE

11.1. Hodnocení okruhu Cardamine amara (Brassicaceae) v Karpatech a
Sudetských pohořích (Marhold 1992).

Studie okruhu Cardamine amara v Karpatech a Sudetských pohořích měla za cíl
odpovědět na následující otázky:

(1) Je možné na základě morfologických znaků odlišit v Karpatech a v Sudetských
pohořích dva poddruhy (resp. druhy) – C. amara subsp. amara a C. amara subsp. opicii
(resp. C. amara a C. opicii), které se sice tradují v literatuře, ale jejichž určování je
problematické (někteří autoři dokonce zpochybňují oprávněnost jejich rozlišování)?
Typické rostliny těchto poddruhů jsou sice výrazně odlišné, existují však početné
přechodné typy. Rostliny tradičně považované za subsp. amara se koncentrují v nižších
nadmořských výškách, zatímco rostliny známé jako subsp. opicii se nacházejí nejčastěji v
subalpínském stupni (obr. 35).

(2) Je možné rozlišovat v uvedeném areálu ještě další (nebo jiné) taxony z tohoto
okruhu?

(3) Do jaké míry jsou znaky běžně používané v určovacích klíčích na odlišení těchto
dvou poddruhů (anebo druhů) – počet listových jařem, délka korunních lístků, počet
květů – spolehlivé a je možné na určení těchto taxonů použít ještě nějaké jiné znaky?

         

Obr. 35. Typické rostliny Cardamine amara subsp. amara (vlevo) a C. amara subsp.
opicii (vpravo).

Samotné morfometrické studii předcházela analýza počtu chromozómů četných
populací v Karpatech a v Sudetských pohořích, která ukázala, že v tomto území se
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vyskytují pouze diploidní rostliny (2n=16); diploidní počet chromozómů byl potvrzen i
na dvou lokalitách z území, odkud byl druh popsán).

Pro samotnou morfometrickou analýzu bylo nasbíráno 55 populačních vzorků (každý
zahrnující zpravidla 30-40 rostlin), přičemž na každé lokalitě byl kontrolován počet
chromozómů (do analýzy byla zahrnuta též populace z Králického Sněžníku, t.j. z jedné
z typových lokalit C. opicii. Materiál ze druhé původní lokality nebylo možno zohlednit,
protože populace byla v době studia na pokraji vymření. Na každé z rostlin bylo měřeno
resp. zaznamenáváno 10 morfologických znaků (kvantitativních nebo binárních). Mezi ně
patřily znaky, které se tradičně uváděly v určovacích klíčích, částečně (pokud byly
kvantifikovatelné) znaky z původního popisu druhu C. opicii a též další znaky, které se v
průběhu sběru a měření ukazovaly jako nezávislé od podmínek prostředí a potenciálně
taxonomicky významné. Konkrétně se jednalo o následující kvantitativní znaky: šířka
báze lodyhy, počet listů na lodyze, maximální počet lístků (jařem) na listech v horních
4/5 lodyhy (dolní listy byly zpravidla v době květu už odumřelé), počet květů v hlavním
květenství, počet listů dosahujících k bázi nejvyššího lodyžního listu (tento poněkud
zvláštně vymezený znak měl kvantifikovat míru nahloučení listů pod květenstvím), délka
kališních lístků, délka korunních lístků, šířka korunních lístků, délka nitek delších tyčinek
(tyčinky jsou zde nevýrazně čtyřmocné). Jako jediný binární znak bylo hodnoceno
větvení lodyhy (0 – nevětvená, 1- větvená). (Narozdíl od postupu uvedeného v článku
Marhold (1992) není do analýzy zde prezentované zařazen znak vyjadřující hustotu odění
rostliny, který se v následných studiích tohoto druhu ukázal jako problematický
(vykazuje bimodální distribuci v populacích)).

Morfometrická analýza byla provedena v následujících krocích (výsledky většiny z
nich je možné najít v následující části skript):

(1) Byly vypočteny průměrné hodnoty znaků za jednotlivé populace (u binárního
znaku tato hodnota vyjadřovala podíl jedinců s větvenými lodyhami v populaci) a s
použitím těchto hodnot byla provedena shlukovací analýza (průměrovou a Wardovou
metodou) a analýza hlavních komponentů s cílem získat hypotézu o možné taxonomické
struktuře ve sledovaném souboru populací.

(2) V rámci skupin, které byly rozlišeny v kroku (1), byly vypočteny základní
statistické charakteristiky jako průměr, směrodatná odchylka, různé percentily, bylo
testováno, jestli mají znaky v skupinách normální rozdělení, atd.

(3) Hypotéza získaná na základě shlukovací analýzy a analýzy hlavních komponentů
průměrných hodnot z populací (které obvykle poukazují na jisté tendence morfologické
variability v souboru dat, ale ne vždycky věrně odrážejí skutečný průběh variability na
úrovni individuálních rostlin) byla testovaná na jednotlivých rostlinách kanonickou a
klasifikační diskriminační analýzou.

Shlukovací analýza (viz obr. 42) poskytla hypotézu, že se populace dělí do dvou
skupin, které odrážejí variabilitu podél výškového gradientu. Podobný obraz variability
bylo možné spatřit i na ordinačním grafu PCA (viz obr. 50). Jako znaky výrazně
korelované s první komponentní osou, podél které se tyto skupiny rozdělily, se ukázaly
být především počty listů na lodyze, počty lístků, nahloučení listů pod květenstvím a
šířka báze lodyhy. Naopak počty květů a délka korunních lístků (často uváděné jako
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spolehlivé znaky v určovacích klíčích) varírovaly přibližně stejně uvnitř uvedených
skupin a zřetelně tedy nejsou použitelné pro jejich identifikaci.

Následující kanonická diskriminační analýza provedená na jednotlivých rostlinách
ukázala sice jistý překryv mezi těmito skupinami (viz. kapitola 12.2.4.1.), nicméně
potvrdila možnost jejich rozlišení. Korelace znaků s první (jedinou) kanonickou osou v
podstatě odpovídaly zjištěním z analýzy hlavních komponentů. Parametrická i
neparametrická diskriminační analýza (viz Marhold 1992) potvrdily, že při použití všech
měřených znaků je úspěšnost determinace C. amara subsp. amara přibližně 97.4-99.6
procent a subsp.opicii přibližně 98.27-99.07 procent.

Ani shlukovací analýza ani analýza hlavních komponentů nepoukazovaly na
možnost odlišení jakýchkoliv dalších skupin resp. taxonů ve studované materiálu.

Autor se v závěrečné syntéze přiklonil k hodnocení taxonů na úrovni poddruhu,
především vzhledem ke stejnému stupni ploidie a relativně častému výskytu morfologicky
přechodných typů.

11.2. Morfometrická analýza rodu Oxycoccus (klikva) ve střední Evropě

 Při karyologickém studiu rodu Oxycocus (klikva, obr. x) se na území střední
Evropy podařilo prokázat jedince čtyř ploidních úrovní - 2x, 4x, 5x a 6x. Diploidní rostliny
byly v literatuře odlišovány jako samostatný druh O. microcarpus (klikva maloplodá),
tetraploidní jako O. palustris (klikva bahenní), hexaploidní jako O. hagerupii (klikva
hagerupova) a pentaploidní cytotyp byl objeven nově. Pro odlišení diplodů a tetraploidů byl
v určovacích klíčích udáván soubor morfologických znaků, které však v mnoha případech
nevedly k jednoznačné determinaci; možnosti odlišení pentaploidních a hexaploidních
cytotypů byly zcela neznámé. (Pro srovnání byla též do analýzy zařazena jedna populace
severoamerického diploidního druhu O. macrocarpon (klikva velkoplodá)).
 Základní otázka zněla, je-li je možné jednotlivé ploidní úrovně odlišit bez počítání
chromozómů pouze na základě morfologických znaků. Snahou bylo též ověření vhodnost
znaků dosud používaných v určovacích klíčích. Výhodou zpracovávaného souboru bylo
jednoznačné určení skupin podle ploidního stupně.
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 Obr. 36. Zástupci rodu Oxycoccus (klikva) – nahoře uprostřed O. microcrapus, ostatní O.
palustris.
 
 
 
 Datové soubory (kvetyvse.data a kvetypol. data) jsou k dispozici na adrese
www.natur.cuni.cz\botany\morfom\data.
 Soubor kvetyvse obsahuje výsledky měření kvetoucích rostlin všech ploidních
úrovní, přičemž polyploidní cytotypy byly hodnoceny jako jediný taxon; soubor kvetypol
zahrnuje pouze měření provedená na polyploidech.
 Jednotlivé sloupce vstupních dat obsahují následující informace:
 1 - číslo populace
 2 – kódování diploidních vs. polyploidních rostlin: (1) diploidní O. macrocarpon, (2)

diploidní O. microcarpus, (4) polyploidní taxony (4x - 6x)
 3 – kódování polyploidních rostlin: (4) tetraploid, (5) pentaploid, (6) hexaploid
 4-38 – měřené kvantitativní znaky a jejich poměry
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12. POUŽITÍ POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ NA KONKRÉTNÍCH
PŘÍKLADECH

12.1. Program SYN-TAX 2000

12.1.1. Podprogram HIERCLUS - shlukovací metody

V následujícím přehledu uvádíme jen základní funkce podprogramu HIERCLUS.
Samotný podprogram má dobře propracovanou funkci "Help", díky níž je velká část
postupů dobře srozumitelná i bez podrobnějšího popisu. Pro uvedenou analýzu byl použit
datový soubor camavo.dat, který obsahuje průměrné hodnoty znaků pro 55 populačních
vzorků poddruhů Cardamine amara subsp. amara a C. amara subsp. opicii. Cílem analýzy
bylo získat hypotézu o možném rozdělení populačních vzorků z okruhu C. amara z Karpat
a Sudetských pohoří do dvou (případně více) poddruhů. Výsledek analýzy ukazuje, že
populační vzorky tvoří dvě zřetelné skupiny, které do značné míry odrážejí vertikální
rozdělení populací na dva taxony. Postup průměrové shlukovací analýzy ilustrují obr 37-
41.

Obr. 37. Program SYN-TAX 2000, shlukovací analýza (HIERCLUS). Primární matici dat
volíme otevřením datového souboru prostřednictvím "Open Raw Data".
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Obr. 38. Program SYN-TAX 2000, shlukovací analýza (HIERCLUS). Volba shlukovací
metody a koeficientu podobnosti.

Obr. 39. Program SYN-TAX 2000, shlukovací analýza (HIERCLUS). Volba způsobu
standardizace.

Obr. 40. Program SYN-TAX 2000, shlukovací analýza (HIERCLUS). Pokud jsou
objekty v řádcích a znaky ve sloupcích volíme "Classification of Rows". Samotnou
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analýzu spustíme pomocí tlačítka "Analyze" a dendrogram získáme pomocí tlačítka
"Draw tree".

Obr. 41. Výsledný dendrogram shlukovací analýzy.

Dendrogram můžeme uložit pomocí pravého tlačítka na myši ve formátu .bmp nebo jako
Windows metafile (pro správné zobrazení popisek je zapotřebí zvolit prostřednictvím
funkce "Graphics / Axis capture font" font typu TT – toto platí v případě všech
dendrogramů tvořených tímto programem (v případě jiného fontu než TT se svislá
popiska objeví v horizontální poloze)).

Ve výše uvedeném grafu jsou objekty číslovány v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v
primární matici. Pokud chceme použít popisky pro jednotlivé objekty, musíme vytvořit
samostatný soubor (zde labelsao.dat), ve kterém bude v prvním řádku uveden počet
objektů (spolu s případným komentářem) a dále bude součástí každého řádku popiska
("label") pro odpovídající řádek v matici dat. Popisky mohou mít maximálně 8 znaků
(pro více než dva znaky je potřeba nastavit funkci "Graphics / Labels / Vertical") a
samotný soubor se aktivuje po zvolení datového souboru funkcí "File / Opel Labelfile for
columns". Výsledek je na obr. 42.
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Obr. 42. Výsledek analýzy dat z populací C. amara zapsaný jako "Windows metafile" (A –
C. amara subsp. amara, O – C. amara subsp. opicii, číslo vyjádřuje nadmořskou výšku)

Druhý příklad, kterým ilustrujeme použití podprogramu HIERCLUS je metoda spojování
nejbližších objektů (neighbor joining method). Metodu ilustrujeme na RAPD DNA
datech, získaných na rostlinách ze skupiny Cardamine amara (podrobněji Lihová et al.
2000) – soubor amaraseq.dat (binární data, vyjadřující přítomnost resp. nepřítomnost
proužků). Pro vytvoření stromu musíme mít k dispozici matici nepodobnosti
(dissimilarity matrix). Tuto vytvoříme buď s použitím libovolného programu nebo lze
použít libovolnou shlukovací metodu podprogramu HIERCLUS, při níž využijeme
funkce "File / Save ouput files / Dissimilarity matrix". V ilustračním případě byl zvolen
Jaccardův koeficient pro binární data. Po načtení matice nepodobnosti v "Method"
zvolíme verzi "Neighbor joining". Po této volbě se nabídne volba tvaru dendrogramu,
který může být (a) nezakořeněný (unrooted); (b)zakořeněný v určitém objektu (v
ilustrovaném případě byla zvolena jedna ze vzorek poddruhu C. amara subsp. olotensis,
který představuje reliktní tetraploidní taxon; (c) zakořeněný ve střední části dendrogramu.
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Obr. 43. Volba tvaru dendrogramu při metodě spojování nejbližších objektů.

Pravděpodobně v důsledku chyby v programu doporučujeme soubor s údaji o popiskách
(amaralab.dat) otevírat až po spuštění analýzy (tlačítko "Analyze") a před tvorbou
dendrogramu tlačítkem "Draw tree" (obr. 44).

Obr. 44. Zadávání souboru s popiskami objektů.

Výsledný dendrogram je na obr. 45 a 46.
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Obr. 45. Výsledný dendrogram z analýzy RAPD DNA dat v podobě, ve které se objeví na
obrazovce.
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Obr. 46. Výsledný dendrogram z analýzy RAPD DNA dat zapsaný jako Windows
metafile..
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12.1.2. Podprogram ORDIN – ordinační metody

Z podprogramu bude demonstrováno použití analýzy hlavních komponentů a
analýzy hlavních koordinát.

12.1.2.1. Analýza hlavních komponentů (PCA)

Analýza hlavních komponentů začíná, podobně jako shlukovací analýza,
otevřením primární matice (Raw data). Použijeme matici camavo.dat z příkladové studie
Cardamine amara z Karpat a Sudetských pohoří. Poté následuje nastavení metody –
Principal components analysis, s možností Standardized (Obr. 47). Standardizovaná
analýza hlavních komponentů byla zvolena z toho důvodu, že znaky nejsou měřeny ve
stejné škále; analýza hlavních komponentů je v tomto případě počítána z korelační matice
mezi znaky.

Obr. 47. Volba standardizované analýzy hlavních komponentů.

Po volbě standardizované verze PCA máme možnost zvolit možnosti pro "biplot",
a to smíšený (Rohlfův), euklidovský biplot anebo Mahalanobisův biplot. (obr.48)
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Obr. 48. Volba biplotu při standardizované analýze hlavních komponentů.

Abychom dostali úplný textový výstup, je potřebné nastavit v "Utilities / General
options" volbu Detailed output list (obr. 49).

Obr. 49. Volba Detailed output list, která umožní prohlížení kompletního výstupu.

Pro výhodnější prezentaci ordinačního grafu bylo nastaveno "Graphics / Scaling
axes / Not proportional". Samotná analýza se spouští tlačítkem "Analyze". Po proběhnutí
analýzy se objeví okno s úplným výstupem (viz níže), a poté zapíšeme do zvláštních
souborů skóre pro objekty a skóre pro znaky. Skóre pro objekty můžeme využít např. pro
tisk kvalitního třírozměrného ordinačního diagramu v programu SAS. Grafický výstup
zahrnuje ordinační graf objektů (Scattergram for objects) a ordinační graf znaků
(Scattergram for variables).

Na ordinačním diagramu objektů (Obr. 50) jsou zřetelné dvě skupiny oddělené
podél první komponentní osy. Z ordinačního diagramu znaků (obr. 51) je patrné,
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Obr. 50. Ordinační diagram objektů analýzy hlavních komponentů populací Cardamine
amara z Karpat a Sudetských pohoří.
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Obr. 51. Ordinační diagram znaků analýzy hlavních komponentů populací Cardamine
amara z Karpat a Sudetských pohoří.

že znaky 7, 9, 10 a částečně i 1 (počet lístků na lodyžních listech, počet lodyžních listů,
nahloučení listů pod soukvětím a šířka báze lodyhy) jsou výrazně pozitivně korelovány s
první komponentní osou, znak 8 (větvení lodyhy)  je korelovaný s touto osou negativně.
Uvedené znaky jsou tedy nejdůležitější pro rozdělení obou skupin. Tyto skupiny přesně
odpovídají dvěma skupinám, které jsme získali ze shlukovací analýzy (viz výše).

Nejdůležitější části textového výstupu jsou následující:

RESEMBLANCE MATRIX  (matice podobnosti – v tomto případě jde o korelační matici mezi znaky)
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ROW 1
0.1000E+01 -0.3509E-01 0.6541E+00 -0.2760E+00 -0.2020E-01
0.5767E+00 0.7991E+00 -0.3839E+00 0.8776E+00 0.7924E+00
ROW 2
-0.3509E-01 0.1000E+01 0.3224E+00 0.4878E+00 0.7738E+00
0.2010E+00 -0.7949E-01 0.6593E-01 -0.1057E+00 -0.6612E-01
ROW 3
0.6541E+00 0.3224E+00 0.1000E+01 -0.9458E-01 0.3456E+00
0.4514E+00 0.6788E+00 -0.4203E+00 0.5752E+00 0.6789E+00
ROW 4
-0.2760E+00 0.4878E+00 -0.9458E-01 0.1000E+01 0.6564E+00
0.1018E+00 -0.4963E+00 0.5808E+00 -0.4945E+00 -0.5906E+00
ROW 5
-0.2020E-01 0.7738E+00 0.3456E+00 0.6564E+00 0.1000E+01
0.2194E+00 -0.1818E+00 0.2400E+00 -0.1856E+00 -0.2039E+00
ROW 6
0.5767E+00 0.2010E+00 0.4514E+00 0.1018E+00 0.2194E+00
0.1000E+01 0.3815E+00 0.2243E+00 0.3334E+00 0.3337E+00
ROW 7
0.7991E+00 -0.7949E-01 0.6788E+00 -0.4963E+00 -0.1818E+00
0.3815E+00 0.1000E+01 -0.6745E+00 0.8656E+00 0.9148E+00
ROW 8
-0.3839E+00 0.6593E-01 -0.4203E+00 0.5808E+00 0.2400E+00
0.2243E+00 -0.6745E+00 0.1000E+01 -0.6744E+00 -0.6942E+00
ROW 9
0.8776E+00 -0.1057E+00 0.5752E+00 -0.4945E+00 -0.1856E+00
0.3334E+00 0.8656E+00 -0.6744E+00 0.1000E+01 0.8843E+00
ROW 10
0.7924E+00 -0.6612E-01 0.6789E+00 -0.5906E+00 -0.2039E+00
0.3337E+00 0.9148E+00 -0.6942E+00 0.8843E+00 0.1000E+01

NUMBER OF POSITIVE EIGENVALUES = 10

SUM OF POSITIVE EIGENVALUES = 0.10000000E+02

EIGENVALUES  (vlastní čísla v absolutních hodnotách)

0.5030E+01 0.2590E+01 0.1127E+01 0.3886E+00 0.3164E+00
0.1992E+00 0.1353E+00 0.1054E+00 0.6441E-01 0.4339E-01

EIGENVALUES AS PERCENT (vlastní čísla v procentních hodnotách)

50.30 25.90 11.27 3.89 3.16
1.99 1.35 1.05 .64 .43

První komponentní osa vyjadřuje 50,30 procenta celkové variability celého souboru atp.

CUMULATIVE PERCENTAGE OF EIGENVALUES
50.30 76.20 87.47 91.36 94.52
96.52 97.87 98.92 99.57 100.00

SQUARE ROOTS OF EIGENVALUES (vlastní čísla v kumulativních procentních hodnotách)

2.242671 1.609441 1.061811 .623400 .562464
.446362 .367773 .324655 .253790 .208292

EIGENVECTORS (DIRECTION COSINES) (charakteristické vektory - kosiny)

VECTOR 1
.38449 -.05267 .31208 -.26483 -.09857
.16803 .42428 -.32014 .41978 .43035

VECTOR 2
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.15583 .50365 .33372 .40278 .54941

.34739 .02809 .15840 .00622 .00253
VECTOR 3

.26530 -.38005 -.13325 .05345 -.24200

.62749 -.00397 .55644 .01315 -.04942
VECTOR 4

.37106 -.40590 -.08327 .64608 .10428
-.38350 .02341 -.07662 .30459 -.12678

VECTOR 5
-.17199 -.49414 .74953 -.01245 .09719
-.10549 .03794 .09484 -.36503 -.00536

VECTOR 6
.32270 -.12962 -.02943 -.53686 .51794
-.21431 -.40663 .25965 .20662 -.01838

VECTOR 7
-.25411 -.37781 -.24301 -.06638 .47774
.43163 .11666 -.48937 .02551 -.24688

VECTOR 8
-.14416 -.07788 -.32811 -.01863 .32887
-.22998 .63188 .38140 -.18612 .35317

VECTOR 9
-.33082 -.15597 -.06514 .23158 .06262
.11150 -.47018 -.02604 .14329 .74143

VECTOR 10
-.53973 .01628 .18146 -.02465 -.03130
-.03987 .13379 .30803 .70642 -.24598

PERCENTAGE OF VARIANCE OF OBJECTS ACCOUNTED FOR BY EACH COMPONENT

   (procento variability objektů vyjádřené jednotlivými komponentními osami (uvedeny jsou pouze
první tři komponenty; tento výstup se obvykle při interpretacích nepoužívá, smysl má však v případě,
že se určitý objekt (nebo objekty) výrazně liší v některém znaku od ostatních – tento atypický případ
pak můžeme identifikovat pomocí následujících dat)

1 79.350 5.078 1.169
2 64.550 21.897 1.231
3 32.566 34.175 3.086
4 60.470 10.478 4.260
5 67.226 22.533 3.722
6 72.531 3.438 3.556
7 77.577 12.178 2.405
8 87.951 .680 3.191
9 73.826 1.783 17.529
10 30.434 40.872 1.484
11 81.350 5.147 .156
12 68.798 8.474 .117

(zkráceno)
50 36.925 54.933 2.583
51 64.242 6.037 23.583
52 52.219 21.089 7.650
53 24.387 59.688 .191
54 54.097 8.264 22.064
55 34.460 37.397 3.880

COMPONENT SCORES (komponentní skóre – uvedeno pouze pro první tři komponenty)

1 2.440 -.617 -.296
2 3.203 1.866 -.442
3 1.689 1.730 -.520
4 4.332 -1.803 1.150
5 3.485 2.018 .820
6 2.192 -.477 -.485
7 3.268 1.295 -.575
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8 3.077 -.271 -.586
9 2.708 .421 -1.320
10 1.289 -1.494 -.285
11 3.403 .856 -.149
12 1.872 -.657 -.077
13 3.058 -1.190 .018

      (zkrácené)
51 -2.414 .740 -1.463
52 -1.738 1.104 -.665
53 -1.984 3.104 .175
54 -2.070 .809 1.322
55 -1.341 1.397 .450

Následující data jsou důležité pro interpretaci významu jednotlivých znaků pro jednotlivé komponenty

PERCENTAGE OF VARIANCE OF VARIABLES ACCOUNTED FOR BY EACH COMPONENT

VARIABLE 1 (šířka báze lodyhy)
74.352 6.290 7.935

VARIABLE 2 (délka nitek delších tyčinek)
1.395 65.706 16.284

VARIABLE 3 (délka kališních lístků)
48.986 28.849 2.002

VARIABLE 4 (šířka korunních lístků)
35.274 42.023 .322

VARIABLE 5 (délka korunních lístků)
4.887 78.187 6.603

VARIABLE 6 (počet květů v hlavním květenství)
14.201 31.260 44.392

VARIABLE 7 (počet lístků na lodyžních listech)
90.539 .204 .002

VARIABLE 8 (větvení lodyhy)
51.548 6.499 34.909

VARIABLE 9 (počet lodyžních listů)
88.628 .010 .019

VARIABLE 10 (nahloučení listů pod květenstvím)
93.148 .002 .275

SCORES FOR VARIABLES (v případě volby "Mixed (Rohlf) biplot" se jedná o korelaci znaků s
jednotlivými komponenty)

VARIABLE 1
.862 .251 .282

VARIABLE 2
-.118 .811 -.404

VARIABLE 3
.700 .537 -.141

VARIABLE 4
-.594 .648 .057

VARIABLE 5
-.221 .884 -.257

VARIABLE 6
.377 .559 .666

VARIABLE 7
.952 .045 -.004

VARIABLE 8
-.718 .255 .591

VARIABLE 9
.941 .010 .014

VARIABLE 10
.965 .004 -.052
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Z uvedených dat je zřejmé, že znaky 10, 7, 9, 1 a 8 jsou výrazně korelovány s prvním komponentem a
proto výrazně přispívají k oddělení příslušných skupin. Naopak znaky 5 a 6 (mimochodem často
užívané v určovacích klíčích) jen minimálně přispívají k této diferenciaci a spíše odrážejí
vnitroskupinovou variabilitu,  která je korelována s druhou, resp. třetí (případně s dalšími) osami.

12.1.2.2. Analýza hlavních koordinát (PCoA)

Pro ilustraci analýzy hlavních koordinát jsme opět zvolili soubor dat camavo.dat,
který představuje průměrné hodnoty populačních vzorků poddruhů Caradmine amara
subsp. amara a C. amara subsp. opicii. Jako koeficient byla zvolena euklidovská
vzdálenost. Při použití této vzdálenosti je výsledek PCoA a PCA identický.

Při analýze postupujeme podobně jako v podprogramu HIERCLUS načtením
primární matice dat (důležité je označit, že objekty jsou v řádcích ("Ordination of object
as / Rows"). Poté následuje volba metody – "Principal components analysis" (obr. 52) a
volba koeficientu (obr. 53).

Obr. 52. Nastavení metody v podprogramu ORDIN.
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Obr. 53. Volba koeficientu vzdálenosti při PCoA v podprogramu ORDIN.

Protože data nejsou ve stejném měřítku, je nutné zvolit také vhodnou standardizaci.
V demonstrovaném případě jsme zvolili "Standardization / St. deviation of vars."
Potom už následuje samotná analýza (tlačítko "Analyze" a vytvoření ordinačního diagramu
(tlačítko "Scattergram for objects") (obr. 54). Po stlačení tlačítka "Analyze" se objeví okno
pro pojmenování souboru, do kterého budou zapsány koordináty objektů na ordinačním
grafu. Tyto jsou potřebné v případě, že budeme zobrazovat graf na jiném programu (např.
SAS, který umožní vytvoření třírozměrného diagramu, viz níže).

Obr. 54. Obrazovka analýzy PCoA.
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Ordinační diagram, který vytvoříme, je na obr. 55. Kromě toho můžeme ještě vytisknout,
resp. zapsat jako Windows metafile tzv. "Scree plot", který nám graficky zobrazuje
vyjádření vlastních čísel v procentuálních hodnotách (obr. 56).

Cardamine amara - opicii data
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Obr. 55 Ordinační diagram PCoA z podprogramu ORDIN.

Scree plot f or Cardamine amara - opic ii data
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Obr. 56. Tzv. "scree plot", vyjadřující procentuální hodnoty vlastních čísel odpovídající
prvním devíti ordinačním osám.

Textový výstup PCoA obsahuje informaci o hodnotách vlastních čísel a koordináty
objektů na jednotlivých osách. Jak již bylo uvedeno v pojednání o této metodě v první
části skript, výstup přímo neposkytuje žádnou informaci o vztahu hodnot na ordinačních
osách a původních znaků (zájemce si však tyto hodnoty může dopočítat sám s použitím
např. korelačního koeficientu).

Ukázka textového výstupu PCoA :
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EIGENVALUES (absolutní hodnoty vlastních čísel pro jednotlivé osy)

271.59700 139.87590 60.88202 20.98608 17.08320
10.75929 7.30412 5.69138 3.47811 2.34287
.00060 .00001 .00001 .00001 .00001
.00001 .00001 .00001 .00001 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
-.00001 -.00001 -.00001 -.00001 -.00001
-.00001 -.00001 -.00001 -.00001 -.00001

SUM OF POSITIVE EIGENVALUES (součet kladných hodnot vlastních čísel)

   540.00054

NUMBER OF POSITIVE EIGENVALUES (počet vlastních čísel s kladnými hodnotami)

33

EIGENVALUES AS PERCENT (vlastní čísla pro jednotlivé osy pro jednotlivé osy)

50.30 25.90 11.27 3.89 3.16
1.99 1.35 1.05 .64 .43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

CUMULATIVE PERCENTAGE OF EIGENVALUES (kumulativní hodnoty vlastních čísel)

50.30 76.20 87.47 91.36 94.52
96.52 97.87 98.92 99.57 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00

COORDINATES (koordináty (souřadnice) objektů - zkrácené)

OBJECT 1
2.44015 -.61730 .29618

OBJECT 2
3.20319 1.86563 .44235

OBJECT 3
1.68897 1.73017 .51992

OBJECT 4
4.33194 -1.80324 -1.14979

OBJECT 5
3.48516 2.01770 -.82011

Pokud chceme vytvořit trojrozměrný diagram, můžeme k tomu použít program SAS. V případě, že chceme
odlišit jednotlivé objekty (nebo skupiny objektů) různými symboly, je nutné manuálně přidat do souboru
vytvořeného v programu SYN-TAX 2000 další sloupec, který bude třídním znakem pro tyto objekty.
Odladěný spouštěcí soubor do programu SAS, spolu s upraveným souborem souřadnic z této analýzy
PCoA, je k dispozici na WWW stránkách.
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12.2. Program SAS 8.1.

Program SAS je produktem SAS Institute Inc., North Carolina, USA. Spolu
s programem BMDP bývá často hodnocen jako nejlepší statistický balík, který disponuje
množstvím procedur v jiných programech nedostupných. Dlouhou dobu existovala pouze
verze pro sálové počítače (nejblíže dostupná byla je Vídni), s rychlým rozvojem osobních
počítačů se na počátku 90. let objevila i modifikace pro PC. V prvních PC verzích však
nebyly - vzhledem k vysokým hardwarovým požadavkům - zahrnuty všechny procedury
(chyběly např. některé neparametrické analýzy). Postupně dochází k jejich doplňování,
přesto sálové verze stále umožňují širší nabídku postupů (pro botaniky však již představují
zbytečný přepych a v klasických morfometrických analýzách se nevyužijí). V roce 2000
získala Univerzita Karlova darem 50 licencí tohoto programu, 10 z nich pak
Přírodovědecká fakulta (v současnosti je k dispozici verze 8.1).

             Vstupní data

Vstupní matice dat může být zadávána buď přímo jako součást příkazů v Program
Editoru (což není příliš vhodné vzhledem k často velmi obsáhlým datům) nebo jako soubor
s příponou DATA (vytvořený např. v Poznámkovém bloku (Wordpad); důležité je, aby
obsahoval jen data bez řídících znaků, které automaticky přidává většina textových
editorů).

Řádky datového souboru zpravidla značí jednotlivá pozorování (jednotlivé
rostliny), sloupce představují znaky.

Obvyklé kódování může být například následující:
1. řádek: číslo druhu (příslušnost sledovaného objektu do skupiny)
2. řádek: číslo populace
3. řádek: číslo rostliny (je možné číslovat objekty každé populace odděleně (od jedničky)

nebo provést společné číslování celého datového souboru)
4. – n-tý řádek: hodnoty znaku

!!! Velmi důležité je, aby datový soubor skutečně měl koncovku .data. Systém
Windows však k souboru automaticky přidá zpravidla koncovku .dat, kterou Průzkumník
(Windows Explorer) nezobrazuje a kterou tedy není ani možné změnit. Je proto vždy nutné
provést kontrolu a případnou změnu pomocí jiného programu - např. FAR či Norton
Commander. !!!

Pozornost je potřeba věnovat umístění datového souboru na disku. Pracovní
adresář (adresář, kde hledá soubor) závisí na konkrétní konfiguraci počítače a verzi
programu SAS (u verze 6 bylo nutné umístit datový soubor do kmenového adresáře (C:\ ), u
verze 8 je to (i přes specifikaci stejného adresáře v příkazových řádcích) adresář
C:\Program Files\SAS Institute\SAS\V8.
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Obecné poznámky k ovládání SAS 8.1

Program SAS není na první pohled příliš uživatelsky přívětivý - neobsahuje žádné
ikonky, nedoporučuje žádné a-priori nadefinované postupy, žádná nejasná rozhodování,
atd. Nutno říci, že naštěstí. Veškeré postupy je nutné nastavit a nadefinovat podle vlastních
požadavků a konkrétních dat v Program Editoru za použití příkazů jazyka SAS, díky čemuž
jsou prováděné statistické analýzy velmi „průhledné“ - program vždy provádí pouze ty
úkony, které mu byly zadány.

Po spuštění programu se objeví obrazovka rozdělaná do dvou oken (v levé části je
kromě toho sloupcové okno usnadňující práci se soubory):

- horní okno (LOG) bude v průběhu analýzy obsahovat informace o právě
zpracovávaném řádku, poznámky, varování a chybová hlášení

- spodní okno (PROGRAM EDITOR) je určeno k zadávání sledu příkazů
 
- výsledky analýz jsou zapisovány do samostatného okna (OUTPUT)
- výsledky grafických výstupů se objevují v dalším okně (GRAPH1)

 
 V horní části obrazovky se nachází obvyklé menu a ikony známé z dalších

programů pracujících pod Windows. Důležitou ikonu představuje černá běžící postavička,
která spouští program vytvořený v Program Editoru.
 
 Při psaní řídícího programu v SAS editoru je potřeba mít na paměti následující
pravidla:
- SAS neodlišuje velká a malá písmena

 Oba typy písmen lze je libovolně vzájemně zaměňovat a kombinovat.
- SAS neodlišuje počet mezer

 Mezi jednotlivými příkazy a jejich parametry může být libovolný nenulový počet mezer.
Stejně tak lze použít mezery na začátku příkazových řádek – např. ke zlepšení
orientace v textu (verze 8 a vyšší již zvýrazňují a odlišují jednotlivé řádky a části
procedury a zlepšují tak orientaci v příkazech automaticky).

- za každým příkazovým řádkem je nutný středník !!!
 Velice důležitý bod. Středník odděluje jednotlivé příkazy a musí být proto na konci
příkazového řádku vždy uveden. Jeho opomenutí znamená závažnou chybu a zastavení
běhu programu.

- po každé jednotlivé analýze je vhodné program ukončit
 Tento postup je dobré dodržovat, neboť SAS ukládá výsledky všech analýz do jediného
souboru. Pokud tedy bude provedeno více procedur bez ukončení a znovuspuštění
programu, jejich výsledky budou spojeny za sebou v tomtéž výstupu. Stejně tak SAS
ukládá do paměti knihovny a nastavení z předchozích analýz – jejich smazání se opět
docílí ukončením programu.

 
 Ojediněle se může stát, že program správně „nepřečte“ některý příkazový řádek a
při jeho zpracovávání vygeneruje chybové hlášení a celý výpočet se ukončí. V Program
Editoru (na obrazovce) je zdánlivě vše v pořádku a syntaxe všech příkazů je shodná
s příkazovými řádky analýz, které bez problému proběhly. Příčinou tohoto „záhadného“
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problému může být nesprávné převedení některého znaku z klávesnice do kódu jazyka SAS.
Situace lze řešit nahrazením nefunkčního řádku podobným či shodným řádkem z dřívějších
bezproblémových analýz (zkopírováním a vložením) a následnou změnou parametrů podle
konkrétních zpracovávaných dat.
 

 Po spuštění statistické analýzy SAS informuje o tom, které příkazy právě
zpracovává a zobrazuje hlášení obsahující bližší údaje o prováděných krocích. Charakter a
závažnost informací jsou odlišeny barevně:
- černá = zdrojový program (zobrazuje aktuálně zpracovávaný řádek programu a jeho

pořadové číslo)
- modrá = poznámky (údaje o vstupním souboru, počtu objektů, počtu znaků, době trvání

jednotlivých procedur, atd.)
- zelená = varování (provedení zadaného příkazu nemusí být statisticky správné – např.

analyzovaná data nesplňují některý ze vstupních předpokladů; řádek sice neobsahuje
kritickou chybu, avšak je mu potřeba věnovat zvýšenou pozornost a snažit se problém
odstranit)

- červená = chyby (řádek obsahuje kritickou chybu, běh programu se zastaví)
 

12.1.1. Základní statistiky – procedura UNIVARIATE
 
 Procedura UNIVARIATE počítá pro každou proměnnou (každý měřený znak)
základní statistické charakteristiky a testuje některé hypotézy o rozložení (distribuci)
objektů. Analýza mimo jiné umožňuje určit:
 
- minimální a maximální hodnoty každé proměnné
- kvantily (medián)
- frekvenční tabulky
- různé grafické výstupy zobrazující rozložení objektů
- test normality

Cíl procedury

Cílem procedury UNIVARIATE je získat o souboru naměřených dat další
informace (jejich rozložení, variabilita,...). Mezi praktické úkoly patří například provedení
kontroly, jestli do vstupní matice nebyly omylem vloženy výrazně odlehlé (chybné)
hodnoty - projeví se ve výstupu minimálních a maximálních hodnot. Velmi důležitým
cílem je ověření, zdali naměřená data pocházejí z normálního rozdělení. Od tohoto
rozhodnutí se bude odvíjet výběr statistických metod v dalších analýzách.

Příklad zdrojového textu příkazových řádků

Odladěný zdrojový text je umístěn na adrese:
www.natur.cuni.cz\botany\morfom\data
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(1) DATA kvetyvse;
(2)      INFILE 'c:kvetyvse.data';
(3)      INPUT v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19

v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36
v37 v38;

(4) PROC SORT;
(5)      BY v1;
(6) PROC UNIVARIATE PLOT NORMAL;
(7)      BY v1;
(8)      VAR v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22

v23 v24 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38;
(9) TITLE 'Oxycoccus - popisne statistiky';
(10) RUN;

Význam jednotlivých příkazových řádků

(1) specifikace názvu vstupní matice dat
(2) lokalizace souboru se vstupními daty na disku

 Zde je nutné mít na paměti, že program může hledat soubor – i přes specifikaci jiného
uložení - v podadresářích adresáře SAS; nastavení závisí na konkrétní instalaci a je
nutno vyzkoušet.

(3) definování počtu a názvu proměnných
 Tento krok určuje délku řádku ve vstupní datové matici (určuje hranici mezi dvěma po
sobě jdoucími objekty). Je proto nutné specifikovat všechny proměnné včetně těch,
které například zamýšlíme v dalších krocích z analýzy vypustit. Pro proměnné lze
použít i jednoslovná, maximálně 8-znaková jména – např. dellistu, sirlistu, pockvetu,
atd.
 Delší názvy lze proměnným přiřadit v dalších řádcích pomocí příkazu LABEL – viz
ukázka níže. Text v jednoduchých uvozovkách se bude tisknout poblíž názvu (v4, v5, ...)
příslušné proměnné.

        LABEL v4='Delka listu'
         v5='Sirka listu'

         ...
         v38='Vitalita pylu';

(4) spuštění řazení jednotlivých objektů
 Analyzované objekty (rostliny) by měly být vzestupně uspořádány podle třídního znaku
– např. nejprve diploidi O. macrocarpon (označeny 1), poté diploidi O. microcarpus
(označeny 2), dále tetraploidi (4), nakonec hexaploidi (6). Provedení této procedury
zrychluje výpočty v následujících krocích. Navíc, pokud bude v některém dalším řádku
používán příkaz BY, je uspořádání dokonce nezbytné a jeho vynechání vede k zastavení
běhu programu. Máme-li jistotu, že data ve vstupní matici splňují podmínku
uspořádání, je možné tento a následující řádek vypustit, avšak obecně to z výše
uvedených důvodů nelze doporučit.

(5) specifikace znaku, podle kterého bude řazení provedeno
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(6) spuštění procedury a definování jejích parametrů
Obecný formát je PROC UNIVARIATE, zpravidla následovaný specifikujícími
parametry (v libovolném pořadí). Mezi nejčastěji používané parametry
v morfometrických analýzách patří:
FREQ – počítá frekvenční tabulky obsahující četnosti, procentuální rozdělení a

kumulativní procentuální rozdělení
NORMAL – procedura testuje nulovou hypotézu, že vstupní data mají normální

rozdělení
V závislosti na velikosti vstupního datového souboru je počítán buď
Shapiro-Wilk (W) test (při méně než 2000 objektech) nebo Kolmogorov
(D) test (při více než 2000 objektech).

PLOT – graficky zobrazuje rozdělení hodnot proměnných (vytváří stem-and-leaf
plot nebo horizontální histogram, box plot („krabička s vousy“) a normal
probability plot)

(7) specifikace klasifikujícího znaku – definuje jednotlivé skupiny objektů, pro něž mají
být základní statistické charakteristiky počítány
 Pokud tento znak nebude specifikován, program vypočítá základní statistické
charakteristiky pro celý soubor – t. j. pro všechny skupiny objektů (např. všechny
druhy) společně.

(8) definice proměnných (znaků), které budou zahrnuty do analýzy
Statistické zpracování některých proměnných by přineslo zcela nesmyslné výsledky –
např. proměnné definující skupiny objektů nebo určující číslo populace. Takové znaky
je proto potřeba v tomto kroku vyloučit z analýzy. Pokud bude řádek vypuštěn,
program automaticky provede výpočet pro všechny proměnné ze vstupního souboru,
které nejsou součástí jiných příkazů (v případě procedury UNIVARIATE bude tedy
automaticky vynechán třídící znak za příkazem BY specifikovaný v předchozím
kroku).

(9)  označení názvu procedury
Název v apostrofech se bude objevovat v úvodu každé stránky (obrazovky) výstupů –
je tedy vhodné sem například vepsat informace, které pomohou později určit, o
výstupy jakého datového souboru se jedná. Pořadí tohoto příkazu může být
v podstatě libovolné – lze jej uvést na kterémkoliv místě programu; je samozřejmě
možné řádek vypustit..

(10) výpis výsledků procedury na obrazovku (do okna OUTPUT)

Význam a používání dalších parametrů PROC UNIVARIATE (NOPRINT,
DATA=, PCTLDEF=, ROUND=, VARDEF=) a příkazů (FREQ, ID, WEIGHT,
OUTPUT) je vysvětlen v SAS manuálu (viz citace na konci kapitoly).

Pokud pro některý objekt nejsou známy hodnoty sledovaného znaku, SAS toto
pozorování (objekt) ignoruje a výpočty v proceduře UNIVARIATE bude provádět pouze na
základě objektů, u nichž jsou k dispozici hodnoty všech znaků. Ve výstupu jsou pak údaje o
chybějících hodnotách prezentovány samostatně (s udáním počtu objektů a jejich
procentuálním zastoupením v poměru k celkové velikosti souboru).
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Komentovaný výstup procedury

Celkový výstup prezentované procedury UNIVARIATE je velice dlouhý (pro zajímavost 422
stran), neboť obsahuje popisné statistiky pro každý z 35 znaků sledovaných u 5 různých taxonů.
Následující odstavce  proto představují pouze výstup pro jeden taxon a jeden znak – konkrétně délku listu
(V4) u tetraploidních rostlin O. palustris (V1=4).

  Oxycoccus - popisne statistiky

------------------------------------------- (1)V1=4 --------------------------------------
-----

                                    Univariate Procedure
(2)Variable=V4
                 Moments                                         (25)Quantiles(Def=5)

(3)N              277   (4)Sum Wgts        277          100% Max       9.6       99%
9.2
(5)Mean      6.752708   (6)Sum          1870.5           75% Q3        7.6       95%
8.6
(7)Std Dev   1.148582   (8)Variance   1.319241           50% Med       6.7       90%
8.3
(9)Skewness  0.084913   (10)Kurtosis   -0.87529           25% Q1        5.7       10%
5.3
(11)USS       12995.05  (12)CSS        364.1105            0% Min       4.5        5%
5.1
(13)CV        17.00921  (14)Std Mean   0.069012                                    1%
4.6
(15)T:Mean=0  97.84886  (16)Pr>|T|       0.0001        (26)Range          5.1
(17)Num ^= 0       277  (18)Num > 0         277        (27)Q3-Q1          1.9
(19)M(Sign)      138.5  (20)Pr>=|M|      0.0001        (28)Mode           5.6
(21)Sgn Rank   19251.5  (22)Pr>=|S|      0.0001
(23)W:Normal  0.958143  (24)Pr<W         0.0001

                                          (29)Extremes

                             Lowest    Obs     Highest    Obs
                                4.5(     199)      9.1(     110)
                                4.5(      30)      9.1(     113)
                                4.6(     215)      9.2(      41)
                                4.6(     212)      9.2(     104)
                                4.6(     206)      9.6(      91)

Poznámka: body 23 a 24 budou počítány pouze v případě, že ve zdrojovém textu programu uveden příkaz
NORMAL

1 – číslo skupiny objektů (např. číslo druhu určené hodnotou klasifikujícího znaku)
2 – název proměnné (znaku), k níž se vztahují výsledky procedury
3 – počet objektů zahrnutých do analýzy
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4 – suma vážení objektů (pokud nebylo vážení specifikováno příkazem WEIGHT v Program Editoru, je
tento údaj shodný s předchozím)

5 – aritmetický průměr hodnot znaku
6 – suma hodnot znaku
7 – směrodatná odchylka (=odmocnina z rozptylu)
8 – rozptyl (spolu se směrodatnou odchylkou a variačním koeficientem určují variabilitu znaku)
9 – šikmost

Další charakteristika popisující distribuci hodnot znaku – normální rozdělení má šikmost 0 (symetrické
podle mediánu a modu), kladné hodnoty značí „náklon“ k levé části (modus < medián), záporné
hodnoty k pravé části (modus > medián). Do určité míry lze tedy hodnotu použít i k odhadu jestli data
pocházejí z normálního rozdělení.

10 – špičatost
Určuje, zdali je rozdělení hodnot znaku špičaté (s úzkým vrcholem) – při kladných hodnotách nebo
ploché (se širokým vrcholem) – při záporných hodnotách; normální rozdělení má nulovou špičatost.

11 – suma čtverců hodnot znaku
12 – standardizovaná suma čtverců hodnot znaku
13 – variační koeficient (v procentech; =směrodatná odchylka / průměr * 100)
14 – střední chyba průměru (udává přesnost odhadu průměru)
15 – hodnota Studentovy t-statistiky pro testování hypotézy, že populační průměr hodnot znaku je 0
16 – pravděpodobnost větší absolutní hodnoty pro uvedenou t-statistiku
17 – počet nenulových hodnot
18 – počet kladných hodnot
19 – hodnota signed statistiky pro testování hypotézy, že populační průměr hodnot znaku je 0
20 - pravděpodobnost větší absolutní hodnoty pro uvedenou sign-statistiku za předpokladu, že populační

průměr je 0
21 – hodnota Wilcoxon signed rank statistiky pro testování hypotézy, že populační průměr hodnot znaku je

0 (používá se k testování dvou závislých souborů)
22 - pravděpodobnost větší absolutní hodnoty pro uvedenou Wilcoxon signed rank-statistiku za

předpokladu, že populační průměr je 0
23 – hodnota statistiky testující zdali hodnoty představují náhodný výběr z normálního rozdělení

Ve většině morfometrických analýz v tomto kroku bude počítána hodnota W (Shapiro-Wilk) testu,
která obecně může ležet v rozmezí 0<W≤1. Čím nižších hodnot tato statistika nabývá, tím větší je
pravděpodobnost, že data nemají normální rozdělení. Vzhledem k charakteru rozložení hodnot W
statistiky (velice šikmá distribuce), zdánlivě vysoká čísla (např. 0.9) jsou ve skutečnosti zanedbatelná
a vedou k zamítnutí hypotézy, že data představují náhodný výběr z normálního rozdělení. Přelom
většinou nastává při hodnotách vyšších než 0.95.

24 – pravděpodobnost pro testování hypotézy, že analyzovaná data mají normální rozdělení (má vztah k
předchozí statistice). Velmi důležitá hodnota - na jejím základě se provádí rozhodnutí, zdali přijmout
či zamítnout hypotézu o normálním rozdělení dat.
Nulová hypotéza zní: “Data mají normální rozdělení“. Čím více se tedy hodnota této statistiky blíží
nule, tím vyšší je pravděpodobnost, že hypotéza neplatí – t. j. že data nemají normální rozdělení (např.
číslo 0.0001 ukazuje na značný odklon od normality). Obecně je potřeba výslednou hodnotu porovnat
se zvolenou hladinou významnosti (např. 0.05). Pokud bude vypočtená hodnota nižší, hypotéza o
normálním rozdělení neplatí.
Naprostá většina znaků, s nimiž se v morfometrických analýzách pracuje, vykazuje větší či menší
odchylky od normálního rozdělení. Při řádově stovkách měřených objektů (reálně zvládnutelný počet)
se normálního rozložení hodnot znaků podaří dosáhnout pouze zřídka; potenciálním zahrnutím tisíců
a desetitisíců objektů do analýzy by se pravděpodobnost normálního rozdělení zvýšila. Vzhledem
k uvedené skutečnosti je proto potřeba ve všech následujících analýzách ve valné většině případů
pracovat s neparametrickými typy analýz. Dokonce i v případě, že data mají normální rozdělení jsou
neparametrické metody často téměř stejně spolehlivé jako procedury parametrické.

25 – kvantily (n-procentní kvantil je hodnota znaku, pod kterou leží n-procent objektů)
Hodnota Def=5 udává způsob výpočtu kvantilů - lze změnit příkazem PCTLDEF= (následovaný
koeficientem 1-5).
Program v tomto kroku standardně počítá maximální (Max) a minimální (Min) hodnoty znaku, horní
(Q3) a dolní (Q1) kvartily, medián (Med – hodnota znaku, pro kterou platí, že počet objektů nad a pod
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ní je stejný) a další vybrané kvantily (1%, 5%, 10%, 90%, 95% a 99%). Tyto předdefinované kvantily
bývají pro účely morfometrických analýz velmi užitečné - je vhodné např. uvádět 1% a 99% kvantily
(t. j. rozmezí hodnot, ve kterém leží 98 % objektů). SAS samozřejmě umožňuje i nadefinovaní jiných
kvantilů (pomocí příkazu OUTPUT – viz SAS manuál).

26 – rozpětí hodnot znaku (Max – Min)
27 – mezikvartilové rozpětí (rozpětí, v němž leží 50% objektů)
28 – mód (nejčastější hodnota v analyzovaném souboru dat)

Pokud je v souboru módů větší počet, bude zobrazen ten s nejmenší hodnotou. Pokud se všechny
hodnoty vyskytují se stejnou četností (např. při spojitých datech), bude uvedena nejmenší hodnota –
v tomto případě však mód nenese smysluplnou informaci.

29 – extrémní hodnoty (udává 5 nejnižších a 5 nejvyšších hodnot znaku s číslem příslušného objektu)

Pokud by ve zdrojovém textu byl za PROC UNIVARIATE uveden i FREQ parametr (viz výše),
výstup by obsahoval též přehled všech hodnot sledovaného znaku, s jejich četnostmi, procentuálními
četnostmi a kumulativními procentuálními četnostmi.

                               Oxycoccus - popisne statistiky
149

------------------------------------------- V1=4 ----------------------------------------

                                    Univariate Procedure
Variable=V4
                      Stem Leaf                      #             Boxplot
                        96 0                         1                |
                        94                                            |
                        92 00                        2                |
                        90 0000                      4                |
                        88 00                        2                |
                        86 0000000                   7                |
                        84 000000000                 9                |
                        82 0000000                   7                |
                        80 0000000000000            13                |
                        78 00000000000000           14                |
                        76 00000000000000000        17             +-----+
                        74 000000000000000000000    21             |     |
                        72 00000000000000           14             |     |
                        70 0000000000000            13             |     |
                        68 0000000000000            13             |     |
                        66 000000000000000000000    21             *--+--*
                        64 000000000                 9             |     |
                        62 000000000000000          15             |     |
                        60 0000000000000            13             |     |
                        58 00000000000              11             |     |
                        56 00000000000000000000     20             +-----+
                        54 000000000000000          15                |
                        52 0000000000000000         16                |
                        50 0000000                   7                |
                        48 000000                    6                |
                        46 00000                     5                |
                        44 00                        2                |
                           ----+----+----+----+-
                       Multiply Stem.Leaf by 10**-1
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Poznámka: Všechny následující grafické výstupy zobrazující rozložení hodnot znaku budou součástí
výstupu pouze při specifikaci parametru PLOT ve zdrojovém textu.

Stem-and-leaf diagram ukazuje rozložení hodnost znaku v určitých intervalech. Stem udává krajní
hodnoty intervalu, jednotlivé leaf určují počet objektů v tomto intervalu. Intervaly jsou vždy zobrazeny
jako celá, max. dvouciferná čísla, ke specifikaci další číslice hodnoty znaku slouží cifra u leaf. Pokud je
potřeba, bývá pod grafem uveden koeficient, kterým je potřeba hodnoty u stem násobit. (Např. hodnota 4.6
bude zobrazena jako 46 na stem a 0 u leaf, násobící koeficient bude 0.1 (Multiply Stem.Leaf by 10**-1);
hodnota 2.38 se zobrazí jako 23 na stem a 8 u leaf, násobící koeficient též 0.1). V případě potřeby bývají
hodnoty znaků zaokrouhleny k nejbližšímu leaf (pokud leží přesně uprostřed, pak je zaokrouhlováno
k nejbližšímu leaf s celým sudým číslem - např. 3.15 na 3.2; zobrazena 3 na stem, 2 u leaf). Pokud rozpětí
intervalů na stem bývá širší (např. na prezentovaném grafu interval s krokem 0.2: zobrazené hodnoty 4.4 –
4.6 – 4.8 – atd.), počet objektů spadajících do intervalu bývá uveden u hodnoty jeho dolní hranice (v
prezentovaném grafu 2 body u čísla 4.4 značí výskyt 2 objektů s hodnotou znaku v rozmezí 4.4 – 4.6;
v tomto případě obě dosahovaly 4.5).

Stem-and leaf diagram je vytvořen pouze v případě, že počet objektů v kterékoliv skupině není
vyšší než 48. Dojde-li k překročení tohoto limitu, bude vytvořen horizontální histogram.

Druhým grafickým výstupem stránky je Box plot (v českém překladu krabička s vousy). Hranice
krabičky určují dolní (25%) a horní kvartil (75%). Vodorovná středová linie označuje pozici mediánu,
středové plus značí průměrnou hodnotu. Vertikální linie (vousy) vymezují hodnoty ležící od hranic
krabičky ve vzdálenosti menší nežli 1.5-násobek interkvartilového rozpětí (=výšky krabičky). Odlehlejší
hodnoty až do vzdálenosti 3-násobku interkvartilového rozpětí jsou označeny 0, hodnoty ještě extrémnější
*.
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                               Oxycoccus - popisne statistiky
150

------------------------------------------- V1=4 ----------------------------------------

                                    Univariate Procedure
Variable=V4
                                       Normal Probability Plot
                     9.7+                                                  *
                        |                                                 +
                        |                                               +* *
                        |                                             **
                        |                                           +*
                        |                                         ***
                        |                                      ***+
                        |                                     **+
                        |                                   ***
                        |                                 ***
                        |                               ***+
                        |                             ***+
                        |                            **+
                     7.1+                          **+
                        |                         **+
                        |                       ***
                        |                      **
                        |                     **
                        |                   +**
                        |                 ++*
                        |               +***
                        |              ***
                        |           ***
                        |        ***+
                        |      ***+
                        |  **** +
                     4.5+*    ++
                         +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
                             -2        -1         0        +1        +2

Normal probability plot zobrazuje kvantily hodnot analyzovaného znaku spolu s teoretickými
kvantily normálního rozložení (se stejným průměrem a směrodatnou odchylkou). Empiricky získané
kvantily jsou označeny hvězdičkou (*), kvantily normálního rozdělení plusem (+). Graf umožňuje porovnat
obě křivky a analyzovat shody a rozdíly v rozložení hodnot obou datových souborů. Čím méně se obě linie
odlišují, tím větší je pravděpodobnost, že data mají normální rozdělení.
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UNIVARIATE
                                    Univariate Procedure
                                       Schematic Plots
Variable=V4

              |
           20 +
              |
              |
              |            |
           18 +            |
              |         +-----+                                            *
              |         |     |                                            *
              |         |     |                                            *
           16 +         *--+--*                                            *
              |         |     |                                            0
              |         |     |                                            0
              |         +-----+                                            0
           14 +            |                                               0
              |            |
              |            |
              |
           12 +
              |
              |                                                            |
              |                                                            |
           10 +                                                            |
              |                                    |                       |
              |                                    |                    +-----+
              |                                    |           |        |     |
            8 +                                    |           |        *--+--*
              |                                 +-----+        |        |     |
              |                                 |  +  |        |        |     |
              |                                 *-----*     +-----+     +-----+
            6 +                        |        |     |     |  +  |        |
              |                        |        +-----+     *-----*        |
              |                     +-----+        |        +-----+        |
              |                     *--+--*        |           |           |
            4 +                     +-----+                    |           |
              |                        |                       |
              |                        |
              |                        |
            2 +
               ------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
           V1              1           2           4           5           6

Pokud byl ve zdrojovém textu specifikován parametr BY, procedura v závěru výstupu vytváří též
prezentovaný společný diagram (Schematic Plots) obsahující box plot-y s hodnotami znaku pro jednotlivé
skupiny objektů (např. pro jednotlivé druhy).
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Bibliografická citace

Procedura UNIVARIATE je součástí manuálu SAS, jehož správná citace (pro
verzi 6) zní:

SAS Institute Inc., SAS � Procedures Guide, Version 6, Third Edition, Cary, NC: SAS
Institute Inc., 1990. 705 pp.

Více informací zájemce nalezne v kapitole 42 - The UNIVARIATE Procedure -
na stranách 617-634.

12.1.2. Korelace proměnných – procedura CORR

Procedura CORR počítá korelační koeficienty mezi jednotlivými proměnnými
(měřenými znaky). Program SAS umožňuje (mimo jiného) výpočet parametrických
(Pearsonových) i několika různých neparametrických koeficientů.

Korelace obecně popisují lineární vztah mezi dvěma proměnnými. Stanovený
korelační koeficient v podstatě určuje, jak dobře lze na základě znalosti hodnoty jedné
proměnné určit hodnotu proměnné druhé. Jeho hodnoty se pohybují od –1 (absolutní
negativní korelace) do 1 (absolutní pozitivní korelace); nulový koeficient značí, že mezi
proměnnými není žádná lineární závislost.

Cíl procedury

Cílem korelační analýzy je získat další podrobnější informace o naměřených
datech a zejména odhalit proměnné (znaky), které spolu velmi vysoce korelují. Tento
krok je zapotřebí provádět vzhledem k požadavku diskriminačních analýz, že žádná
dvojice znaků by neměla být vysoce korelovaná. Pokud se tedy absolutní hodnota
některého korelačního koeficientu blíží jedné, je potřeba jednu z vysoce korelovaných
proměnných z dalších analýz vyloučit.

Příklad zdrojového textu řídícího programu

Odladěný zdrojový text je umístěn na adrese:
www.natur.cuni.cz\botany\morfom\data

(1) DATA kvetyvse;
(2)      INFILE 'c:kvetyvse.data';
(3)      INPUT v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19

v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36
v37 v38;

(4) PROC SORT;
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(5)      BY v1;
(6) PROC CORR NOMISS NOSIMPLE SPEARMAN PEARSON;
(7)      VAR v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22

v23 v24 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38;
(8) TITLE 'Oxycoccus - korelacni koeficienty';
(9) RUN;

Tento postup počítá korelační koeficienty na základě celého datového souboru
(nerozlišuje tedy jednotlivé skupiny objektů). Pro zjištění korelací v rámci jedné skupiny
objektů (jednoho druhu) je potřeba přidat mezi 6 a 7 bod následující příkaz:
(6a)      BY v1;

Význam jednotlivých příkazových řádků

(1-5) viz procedura UNIVARIATE kroky 1- 5
(6) spuštění procedury a definování jejích parametrů

Obecný formát je PROC UNIVARIATE, zpravidla následovaný specifikujícími
parametry (v libovolném pořadí). Mezi nejčastěji používané parametry
v morfometrických analýzách patří:
BEST=n – pro každý znak zobrazuje pouze n korelací, které dosahují nejvyšších

absolutních hodnot – korelační koeficienty jsou tišteny v sestupném
pořadí. Parametr slouží ke zkrácení výstupu a k usnadnění orientace v
něm. V morfometrických studiích jej lze často s výhodou použít, neboť
úkolem korelační analýzy v tomto případě bývá zejména odhalit znaky
velmi vysoko korelované.

NOMISS – vypouští z analýzy pozorování (rostliny), u nichž nejsou známy
hodnoty některého znaku. Parametr slouží jednak ke zrychlení výpočtů,
jednak je nutný v případě, kdy výsledky procedury budou sloužit jako
vstupní data pro další analýzy (např. regrese).
Standardní výpočet korelací je prováděn na základě všech dvojic hodnot
znaků - pokud tedy např. u konkrétní rostliny chybějí informace o velikost
kalicha a koruny, bude tento jedinec zahrnut do analýzy, pouze korelace
těchto dvou znaků se znaky ostatními nebudou počítány. Standardní postup
má tedy za následek, že jednotlivé korelační koeficienty mohou být
počítány na základě různého počtu pozorování (rostlin).

NOSIMPLE – potlačuje tisk základních popisných statistik pro každou
proměnnou

PEARSON – pro každou dvojici proměnných počítá Pearsonův korelační
koeficient. Jejich hodnoty se používají k interpretaci v případě, že data
pocházejí z normálního rozdělení. Pokud není uveden za PROC CORR
žádný specifikující parametr, SAS automaticky volí tuto možnost.

RANK – tiskne korelační koeficienty pro všechny proměnné v sestupném pořadí
(při standardním nastavení je výstup řazen podle proměnných). Slouží opět
ke zlepšení orientace ve výstupu.
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SPEARMAN – pro každou dvojici proměnných počítá Spearmanův
(neparametrický) korelační koeficient (jeho výpočet je založen na
korelacích pořadí jednotlivých pozorování nikoliv na konkrétních
hodnotách). Pokud data nemají normální rozdělení, je nutno k interpretaci
korelací používat tyto hodnoty.

(7-9) viz procedura UNIVARIATE kroky 8-10

(6a) viz procedura UNIVARIATE krok 7

Procedura CORR umožňuje též výpočty jiných neparametrických korelačních
koeficientů – Kendalův, Hoeffdingův. Význam a používání dalších parametrů PROC
CORR (ALPHA, COV, CSSCP, HOEFFDING, KENDALL, NOCORR, NOPRINT,
NOPROB, SSCP, DATA=, OUTH=, OUTK=, OUTP=, OUTS=, SINGULAR=,
VARDEF=) a příkazů (FREQ, PARTIAL, WITH, WEIGHT) je vysvětlen v SAS manuálu
(viz citace na konci kapitoly).

Komentovaný výstup procedury

Uvedena je první strana výstupu procedury CORR, která zobrazuje Spermanovy korelační
koeficienty pro část proměnných počítané na společném datovém souboru zahrnujícím objekty všech
skupin. Korelace vyšší než 0.9 byly dodatečně zvýrazněny.

Oxycoccus - korelacni koeficienty
13

                                    Correlation Analysis

         Spearman Correlation Coefficients / Prob > |R| under Ho: Rho=0 / (1)N = 1207

           V4        V5        V6        V7        V8        V9       V10       V11       V12

V4    1.00000  (2)0.85835   0.903380.903380.903380.90338   0.84057   0.51691   0.37719   0.20853   0.33454   0.45646
       0.0      (3)0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001

V5    0.85835   1.00000   0.79693   0.978780.978780.978780.97878   0.52672   0.41188   0.22776   0.35742   0.46866
       0.0001    0.0       0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001

V6    0.903380.903380.903380.90338   0.79693   1.00000   0.80139   0.50215   0.34426   0.17999   0.30093   0.43851
       0.0001    0.0001    0.0       0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001

V7    0.84057   0.978780.978780.978780.97878   0.80139   1.00000   0.50185   0.38905   0.20041   0.32905   0.44850
       0.0001    0.0001    0.0001    0.0       0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001

V8    0.51691   0.52672   0.50215   0.50185   1.00000   0.50724   0.28674   0.41335   0.56679
       0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0       0.0001    0.0001    0.0001    0.0001

V9    0.37719   0.41188   0.34426   0.38905   0.50724   1.00000   0.36312   0.36362   0.41976
       0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0       0.0001    0.0001    0.0001
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V10   0.20853   0.22776   0.17999   0.20041   0.28674   0.36312   1.00000   0.37276   0.23974
       0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0       0.0001    0.0001

V11   0.33454   0.35742   0.30093   0.32905   0.41335   0.36362   0.37276   1.00000   0.37183
       0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0       0.0001

V12   0.45646   0.46866   0.43851   0.44850   0.56679   0.41976   0.23974   0.37183   1.00000
       0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0

V13  -0.17619  -0.13531  -0.17153  -0.13424  -0.03061   0.12569   0.12092   0.12710   0.22897
       0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.2880    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001

V14   0.40387   0.40732   0.39221   0.39747   0.46428   0.26102   0.13799   0.20331   0.75464
       0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001

V15   0.53652   0.56631   0.49719   0.53000   0.62852   0.50020   0.30895   0.44549   0.57174
       0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001

V16   0.45611   0.46052   0.43129   0.43647   0.49256   0.42966   0.32419   0.43211   0.42940
       0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001

V17   0.35339   0.31960   0.32805   0.29114   0.35464   0.31379   0.21351   0.31165   0.34030
       0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001

V18   0.44621   0.48279   0.41722   0.44632   0.55743   0.47697   0.33516   0.46958   0.49991
       0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001

V19   0.29023   0.33087   0.27596   0.31693   0.36269   0.31482   0.30254   0.23251   0.32354
       0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001    0.0001

1 – počet pozorování (rostlin) použitých k výpočtu korelačních koeficientů
2 – hodnota požadovaného korelačního koeficientu
3 – průkaznost pravděpodobnosti korelace (testuje hypotézu, že korelace je nulová – čím tedy bude tato

hodnota nižší, tím větší je pravděpodobnost, že analyzované proměnné jsou spolu korelovány). Pro
neparametrické koeficienty (např. prezentovaný Spearmanův) je vypočtená pravděpodobnost pouze
přibližná..

Interpretace výsledků

Při hodnocení výsledků korelační analýzy je potřeba si všímat zejména dvojic
znaků, které jsou vysoce a velmi vysoce korelované. Přesné vymezení hraničních hodnot
pro tyto intervaly zřejmě neexistuje, někdy bývají udávány následující koeficienty:
- korelace: 0.6 – 0.95
- vysoká korelace: 0.95 – 0.99
- velmi vysoká korelace: 0.99 – 1
 

 Po provedení korelační analýzy je tedy potřeba vyloučit z dalších výpočtů
(zejména z DA) velmi vysoko korelované znaky (tj. takové, které nenesou žádnou
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jedinečnou informaci). U vysokých korelací lze zpravidla bez obav vyloučit jeden ze
znaků při hodnotě korelace vyšší než 0.97; při korelačních koeficientech v rozmezí 0.95 a
0.97 je třeba přihlížet ke konkrétní situaci. Pokud koeficienty korelace dosahují nižších
hodnot než 0.95 ponechávají se oba znaky.
 Zároveň je potřeba při vylučování znaků zvažovat jak hodnoty korelačních
koeficientů pro celý datový soubor (pro všechny skupiny objektů) tak korelace znaků pro
jednotlivé skupiny (např. jednotlivé druhy). Tyto hodnoty se někdy mohou dosti výrazně
lišit. Při rozhodování o vyloučení znaku se zpravidla uvažuje korelační koeficient
s nejnižší hodnotou, je však samozřejmě opět potřeba přihlížet ke konkrétní situaci (např.
k velikosti datového souboru).

 Především v taxonomických aplikacích je potřeba zachovávat opatrnost při
rozhodování, jestli konkrétní znak z dalších analýz vyloučit nebo jej ponechat. Snadno si
totiž lze představit situaci, kdy vyloučený znak by mohl výrazně přispět k odlišení daných
skupin (taxonů) - klasickým příkladem může být studium a hodnocení nekompletních
jedinců (např. vysoké korelace může u studovaného rostlinného druhu dosahovat délka
prvního lodyžního internodia a délka květenství - pokud vyloučíme první znak, nebudeme
schopni spolehlivě determinovat fragmenty horní části jedince, pokud vyloučíme znak
druhý, problematické se stane určování bazálních fragmentů). S rozvahou je potřeba též
hodnotit, kterou z dvojice velmi vysoce korelovaných charakteristik odstranit, tak aby byl
ponechán znak pro determinaci vhodnější (snadněji měřitelný, častěji na exemplářích
optimálně vyvinutý, znak s většími mezidruhovými rozdíly, ...).

 
 
 Bibliografická citace
 

Procedura CORR je součástí manuálu SAS, jehož správná citace (pro verzi 6) zní:
 
 SAS Institute Inc., SAS � Procedures Guide, Version 6, Third Edition, Cary, NC: SAS
Institute Inc., 1990. 705 pp.
 
 Více informací zájemce nalezne v kapitole 15 - The CORR Procedure - na
stranách 209-235.
 
 
 
 12.2.3. Analýza hlavních komponentů (PCA) - procedura PRINCOMP
 
 Procedura PRINCOMP slouží k výpočtu hlavních komponent souboru
kvantitativních dat (pro analýzu kvalitativních dat se v programu SAS používá procedura
PRINQUAL). Analýza hlavních komponent patří mezi mnohorozměrné techniky, které
popisují  vztahy mezi několika kvantitativními proměnnými. Náleží k tzv. prostor-
zužujícím metodám, jejichž cílem je najít určitý malý počet lineárních kombinací
původních znaků (=hlavní komponenty - principal components) tak, aby tyto nové
proměnné nesly co největší část informace obsažené v souboru znaků původních. Všechny
proměnné bývají při PCA uvažovány jako stejně důležité a všechny jsou vzájemně
nezávislé.
 Hlavní komponenty vykazují následující vlastnosti:
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- jsou navzájem kolmé
- skóre hlavních komponent jsou vzájemné nekorelované
- první hlavní komponenta má největší rozptyl ze všech možných lineárních kombinací

původních znaků. Druhá hlavní komponenta má největší rozptyl ze všech lineárních
kombinací původních znaků kolmých k první ose, atd.

 
 
 Cíl procedury
 

 PCA se používá k sumarizaci dat, k určení přibližných lineárních vztahů a závislostí
mezi proměnnými a umožňuje též odhalení „outliers“ – prvků s odlehlými hodnotami. Tyto
odlehlé objekty mohou mít negativní vliv na populační průměry, proto je vhodné je při
výpočtech průměrných hodnot ignorovat. Důležitým výstupem PCA bývá vizualizace
přibližného prostorového rozložení zkoumaných objektů.

 Graficky si lze jednotlivé objekty charakterizované n-znaky představit jako body
v n-rozměrném prostoru (např. rostliny, na nichž bylo měřeno 30 znaků představují body
ve 30-rozměrném prostoru). Naším záměrem je vědět, jak takové uspořádání vypadá – jaké
je rozmístění jednotlivých rostlin, zdali některé objekty vytvářejí shluky, atd. Grafické
zobrazení 30-rozměrného prostoru v našem světě není reálné, proto lze použít PCA k
redukci dimenzionality (např. na tři rozměry). Každý objekt (rostlina) pak bude definován 3
hypotetickými znaky (principal components), které byly vytvořeny na základě znaků
původních tak, aby zůstalo zachováno maximální množství informací obsažené
v originálním souboru.
 
 
 V další části jsou uvedeny příklady 2 procedur:
- PCA na celkovém souboru dat (zobrazující rozložení objektů v prostoru)
- PCA pro jednotlivé populace (hledání „outliers“)

Postup vizualizující rozmístění jednotlivých objektů v prostoru

Příklad zdrojového textu řídícího programu

Odladěný zdrojový text je umístěn na adrese:
www.natur.cuni.cz\botany\morfom\data

(1) DATA kvetyvse;
(2)      INFILE 'c:kvetyvse.data';
(3)      INPUT v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19

v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36
v37 v38;

(4) PROC SORT;
(5)      BY v1;
(6) PROC PRINCOMP N=3 OUT=prin;
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(7)     VAR v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22
v23 v24 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38;

(8)     TITLE 'Oxycoccus - PCA';
(9) RUN;
(10) PROC FORMAT;
(11)     VALUE SHAPEVAL

1 = 'cube'
2 = 'pyramid'
4 = 'heart'
5 = 'club'
6 = 'cross';

(12) DATA prin;
(13)     SET prin;
(14)     SHAPEVAL = PUT(v1, SHAPEVAL.);
(15) GOPTIONS RESET=all DEVICE=win COLORS=(black);
(16) PROC G3D DATA=prin;
(17)     SCATTER prin1*prin2=prin3/ SIZE=0.8 SHAPE=SHAPEVAL;
(18) RUN;

Význam jednotlivých příkazových řádků

(1-5) viz procedura UNIVARIATE kroky 1- 5
(6) spuštění procedury a definování jejích parametrů

Obecný formát je PROC PRINCOMP, zpravidla následovaný specifikujícími
parametry (v libovolném pořadí). Mezi nejčastěji používané parametry
v morfometrických analýzách patří:
COV – počítá hlavní komponenty podle matice kovariancí. Použitím tohoto

postupu budou proměnné vykazující velký rozptyl hodnot těsněji svázané
s komponentami charakterizovanými velkými vlastními čísly
(eigenvalues) a proměnné s malým rozptylem hodnot budou svázané
s komponentami s nízkými eigenvalues (obecně se tím podaří lépe vysytit
variabilitu souboru). Parametr lze však použít pouze tehdy, pokud všechny
proměnné mají stejné měřítko nebo pokud byla provedena jejich
standardizace. Pokud není parametr COV specifikován, výpočet hlavních
komponent je prováděn na základě korelační matice.

N= číslo - určuje počet hlavních komponent, jejichž skóre budou zapsány do
souboru specifikovaném v OUT=. Standardně nastavená hodnota N se rovná
počtu proměnných; pro grafickou interpretaci výstupu se volí čísla 1, 2 nebo
3.

OUT= název souboru – vytváří dočasný SAS soubor, který obsahuje původní data a
skóre (koeficienty) hlavních komponent (nové proměnné mají nulový
průměr a rozptyl rovný příslušným vlastním číslům (eigenvalues)). Na
základě dat tohoto souboru bude v dalších krocích vytvářen grafický výstup.

(7-9) viz procedura UNIVARIATE kroky 8-10
(10-14) přiřazení symbolů k objektům jednotlivých skupin (názvy používaných symbolů
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viz bod 17)
(15) určení obecných grafických parametrů (nastavení všech možností na výchozí

hodnoty; zvolení obrazovky jako výstupního zařízení; nastavení černé barvy jako
základní pro všechny výstupy)

(16) spuštění procedury vytvářející trojrozměrný graf. Její obecný formát je PROC G3D,
který může být následován specifikujícími parametry. Nejčastějším parametrem bývá
DATA=název souboru obsahujícího souřadnice objektů (pokud bude parametr
vynechán, program automaticky počítá s nejnověji vytvořeným datovým souborem).

(17) tvorba grafu na základě údajů zadaných v předchozím bodu a dalších specifikujících
parametrů. Obecný formát příkazu je SCATTER y*x=z (možno zkracovat na SCAT),
kde jednotlivé symboly označují proměnné (resp. jejich hodnoty), které budou
vyneseny na dané ose (v našem případě jsou názvy proměnných prin1-3 podle
pojmenování souboru v kroku 6). Budou-li za příkazem následovat další specifikující
parametry, je nutné použít oddělovací znak / . Mezi nejčastěji používané parametry
v morfometrických analýzách patří:

NONEEDLE – maže vertikální spojnici symbolu s plochou x-y („špendlík“).
Standardní nastaven je graf typu „špendlíky s hlavičkou“.

COLOR='barva' – definuje anglické jméno barvy (v jednoduchých uvozovkách),
která bude použita pro kreslení objektů (všechny objekty budou zobrazeny
ve stejné barvě; použití různých barev pro objekty jednotlivých skupin je
trochu složitější – viz manuál SAS/GRAPH Vol 2).

CAXIS=barva, CTEXT=barva – určuje jméno barvy (bez uvozovek) pro osy, resp.
pro jejich popisky

GRID – zobrazuje referenční linie hlavních bodů všech os (standardně nastaveno
pouze pro osy x a y)

ROTATE=číslo – určuje úhel pohledu ve stupních, pod kterým bude zobrazena
rovina x-y při neměnné ose z (standardně nastaveno 70°)

SHAPE='název' – definuje název symbolu (v jednoduchých uvozovkách), který
bude použit pro zobrazení objektů. Celkem je k dispozici následujících 15
možností:
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SIZE=číslo – definuje velikost symbolů v relativních jednotkách (standardně
nastaveno 1)

XTICKNUM=, YTICKNUM=, ZTICKNUM=číslo – určuje počet bodů na
jednotlivých osách (standardně 4)

(18) výpis grafu na obrazovku (do okna GRAPH 1)

Význam a používání dalších parametrů PROC PRINCOMP (NOINT, NOPRINT,
STANDARD, DATA=, OUTSTAT=, PREFIX=, VARDEF=) a příkazů (BY, FREQ,
PARTIAL, WEIGHT) je vysvětlen v SAS manuálu (viz citace na konci kapitoly).

Pokud nejsou pro některý objekt známy hodnoty všech znaků specifikovaných
parametrem VAR, program SAS tyto objekty vyloučí z analýzy a ve výstupním  souboru
OUT (obsahující skóre hlavních komponent) nebudou pro tento objekt uvedeny  žádné
koeficienty.

Za předpokladu, že počet objektů se známými hodnotami všech znaků v dané skupině je dostatečně
velký, počet objektů s chybějícími znaky naopak nízký a malý je i celkový počet chybějících znaků, lze
provést modifikaci, kdy tyto chybějící hodnoty budou nahrazeny skupinovými průměry. Uvedeným
způsobem lze ověřit, jak zahrnutí dalších objektů do analýzy ovlivní její výsledky (např. jestli jedinci
s chybějícími znaky nepředstavují nějaké extrémní typy). Při kritickém zpracování a publikaci výsledků je
však potřeba se takového způsobu vyvarovat.

Komentovaný výstup procedury

Uveden je pouze zkrácený výstup obsahující informace důležité pro interpretaci
PCA. Zobrazeny nejsou základní statistiky (průměr a směrodatná odchylka) každé
proměnné a jejich vzájemné korelace.
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Oxycoccus - PCA          
7

                                Principal Component Analysis

                            Eigenvalues of the Correlation Matrix

                      (1)Eigenvalue      (2)Difference    (3)Proportion    (4)Cumulative

            PRIN1         12.0262         9.14850        0.334062        0.334062
            PRIN2          2.8777         0.27003        0.079937        0.413998
            PRIN3          2.6077          .             0.072436        0.486434

1 – vlastní číslo korelační matice (udává rozptyl hlavních komponent)
2 – rozdíly hodnot dvou po sobě následujících vlastních čísel
3 – podíl celkové variability souboru vysvětlené danou osou
Čím vyšší je tato hodnota, tím více osa vysycuje variabilitu původního souboru – v tomto případě první
osa vysytí zhruba třetinu původní  variability, další dvě osy pak asi 7%.

4 – kumulativní podíl variability souboru vysvětlené danými osami
V ideálním případě by zde u poslední osy byla uvedena jednička značící, že nové proměnné vysytí
veškerou variabilitu původního souboru - v uvedeném případě se podařilo vysvětlit necelou polovinu
celkové variability, což signalizuje, že i další hlavní komponenty nesou významné informace o
objektech)

                                       Oxycoccus - PCA          
8

                                Principal Component Analysis

                                        Eigenvectors

                                    PRIN1         PRIN2         PRIN3

                        V4       0.219611      -.002003      0.2301700.2301700.2301700.230170
                        V5       0.2347580.2347580.2347580.234758      -.012104      0.099455
                        V6       0.227577      -.057245      0.218584
                        V7       0.2314370.2314370.2314370.231437      -.021332      0.125254
                        V8       0.2324620.2324620.2324620.232462      0.074928      0.025624
                        V9       0.154802      0.131805      -.287187-.287187-.287187-.287187
                        V10      0.089682      0.136769      -.246175-.246175-.246175-.246175
                        V11      0.129307      0.163010      -.189399
                        V12      0.231062      0.058548      -.073860
                        V13      -.050441      0.3086050.3086050.3086050.308605      -.160877
                        V14      0.194695      -.040147      0.111050
                        V15      0.223344      0.071748      -.085726
                        V16      0.197831      0.206168      0.094215
                        V17      0.139326      -.028615      -.168127
                        V18      0.206919      0.195416      0.119603
                        V19      0.132793      0.144594      -.170788
                        V20      0.020190      -.462950-.462950-.462950-.462950      -.113457
                        V21      0.141906      0.078350      0.137397
                        V22      -.011901      -.014628      0.225329
                        V23      -.181915      0.076320      -.055578
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                        V24      0.153318      -.175641      0.018305
                        V24      0.153318      -.175641      0.018305
                        V25      0.062564      -.068078      0.2960920.2960920.2960920.296092
                        V26      -.089483      -.087629      0.051963
                        V27      0.2502900.2502900.2502900.250290      -.064771      -.103018
                        V28      0.2536890.2536890.2536890.253689      -.060027      -.007678
                        V29      -.214066      0.226294      0.026044
                        V30      -.221909      0.204966      0.106429
                        V31      0.071354      -.027946      -.228872
                        V32      0.112022      -.285974-.285974-.285974-.285974      -.217766
                        V33      0.093804      0.3666620.3666620.3666620.366662      -.025099
                        V34      0.091201      0.2312490.2312490.2312490.231249      0.214583
                        V35      0.194897      0.108529      0.139879
                        V36      0.110885      -.083650      -.219980
                        V37      0.068030      -.061431      -.181387
                        V38      -.036991      -.159529      0.3402240.3402240.3402240.340224

Přehled udává vlastní vektory nových proměnných (hlavních komponent). Ty určují, jak jsou původní
znaky s těmito novými proměnnými korelovány (v uvedeném případě se v podstatě jedná o korelace s
osami PRIN1, PRIN2, PRIN3). Čím větší číslo, tím více dotyčný znak přispívá k rozložení objektů (např.
měřených rostlin) podél dané osy. Pět nejvyšších korelačních koeficientů pro každou osu bylo dodatečně
zvýrazněno.
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4. 86
11. 76

PRI N1 -6. 13

-2. 72

0. 70

4. 11

PRI N2-4. 46

-0. 54

3. 38

7. 31
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Obr. 57. Grafický výstup PCA. Diploidní rostliny O. macrocarpon jsou označeny krychlí, diploid O.
microcarpus pyramidou, tetraploidní rostliny srdcem, pentaploidi lístkem a hexaploidi křížem.

Je patrné, že oba diploidní taxony vytvářejí poměrně dobře definované skupiny, naproti tomu
polyploidní rostliny jsou více-méně řazeny do jednoho shluku uprostřed (při prezentovaném zobrazení je
většina pentaploidních rostlin skryta uvnitř skupiny). Lze tedy konstatovat, že nasbíraná data mají určitou
strukturu, neboť i na základě metody, která neváží jednotlivé znaky se přednostně shlukují rostliny různých
taxonů (např. diploidi vs. polyploidi). Vzhledem k překryvům shluků by však odlišení rostlin z jednotlivých
skupin bylo obtížné, u polyploidů prakticky nemožné. Z tohoto důvodu je potřeba v dalším kroku provést
„zlatý hřeb“ morfometrických studií - diskriminační analýzu. Tato metoda vybere z celého souboru takové
znaky, jejichž hodnoty se mezi jednotlivými skupiny nejméně překrývají (těmto proměnným přiřadí největší
váhu). Shluky taxonů tedy budou mnohem lépe definované, kompaktnější, více vzájemně izolované –
překryvy mezi skupinami budou menší či dokonce žádné (viz grafický výstup kanonické DA).

Postup používaný při hledání „outliers“

Pro tuto analýzu je potřeba vytvořit nový vstupní datový soubor (resp. datové
soubory). Ten bude obsahovat hodnoty znaků pouze pro objekty jedné konkrétní populace
(celkový soubor je tedy potřeba rozdělit na části odpovídající jednotlivým populacím -
v našem případě byla vybrána hexaploidní populace č. 10). Celkový počet analýz, které
bude třeba provést, tedy odpovídá počtu studovaných populací. Data navíc musí obsahovat
další znak označující číslo konkrétní rostliny (v našem případě 4 sloupec). Vzhledem
k tomu, že jednoduchý graf PCA neumožňuje z důvodu zachování přesnosti zobrazovat
víceznakové symboly, je potřeba provést označení objektů pouze číslicemi 0-9;
v prezentovaném výstupu tedy 3 rostliny ponesou stejný symbol. V případě potřeby přesné
identifikace některého objektu je nutné provést další modifikaci označení.

Příklad zdrojového textu řídícího programu

Odladěný zdrojový text i datový soubor (pca10.data) je umístěn na adrese:
www.natur.cuni.cz\botany\morfom\data

(1) DATA pca10;
(2)     INFILE 'c:pca10.data';
(3)     INPUT v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20

v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37
v38 v39;

(4) PROC PRINCOMP N=2 OUT=prin;
(5)     VAR v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23

v24 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39;
(6)     TITLE 'Oxycoccus - PCA, populace 10';
(7) PROC PLOT DATA=prin;
(8)     PLOT prin2*prin1=v4;
(9) RUN;
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Význam jednotlivých příkazových řádků (zkráceně)

(1-3) definování názvu a uložení vstupního datového souboru a definování proměnných
(4) spuštění PCA – budou počítány 2 hlavní komponenty, jejich skóre budou uloženy do

dočasného souboru prin
(5) názvy proměnných zahrnutých do analýzy
(6) název procedury
(7) spuštění jednoduchého grafického výstupu na základě hodnot prin souboru
(8) kreslení jednotlivých objektů – jejich souřadnice budou určeny dvěma hodnotami ze

souboru prin; pro označení budou použity hodnoty proměnné v4 (číslo jedince
v populaci)

(9) spuštění výpisu výstupu

Komentovaný výstup procedury

Uveden je pouze zkrácený výstup obsahující vlastní čísla hlavních komponent a
grafické zobrazení rozložení objektů .

                            Eigenvalues of the Correlation Matrix

                       Eigenvalue      Difference      Proportion      Cumulative

      1    5.63361366    1.36867297        0.1610        0.1610
                     2    4.26494068                      0.1219        0.2828
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                                Oxycoccus - PCA, populace 10

Plot of Prin2*Prin1. Symbol is value of v4.
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Zobrazený dvourozměrný graf vysvětluje asi 28% variability původního souboru. Žádný z objektů
není natolik odlehlý, aby bylo nutné provést jeho vyloučení při stanovování průměrných hodnot znaků
v populaci.

Případné vyloučení určitého objektu je většinou více-méně subjektivní rozhodnutí. Pokud pomineme
zcela jasné situace, kdy některý prvek bývá výrazně izolován od zbývající skupiny (pozor - může též znamenat
např. chybné zadání hodnot objektu nebo nesprávné začlenění prvku patřícího do jiné populace), je potřeba
zachovávat opatrnost. V případě pochybností lze doporučit určení průměrných hodnot znaků v populaci při
začlenění daného objektu a při jeho vyloučení a na základě porovnání výsledných hodnot poté provést
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rozhodnutí.

Bibliografické citace

Procedura CORR je součástí manuálu SAS, jehož správná citace (pro verzi 6) zní:

SAS Institute Inc., SAS/STAT � User´s Guide, Version 6, Fourth Edition, Volume 2, Cary,
NC: SAS Institute Inc., 1989. 846 pp.

Více informací zájemce nalezne v kapitole 33 - The PRIMCOMP Procedure - na
stranách 1241-1263.

12.2.4. Diskriminační analýzy (DA)

Diskriminační analýzy patří k technikám, které zmenšují dimenzionalitu prostoru
(podobně jako např. PCA). Mezi oběma metodami však existují významné rozdíly:

PCA DA

Nutnost předem
stanovených skupin

ne ano

Snaha vysytit
maximální variabilitu

celkovou meziskupinovou

Vážení znaků ne ano

Pro datový soubor obsahující jednu nebo více kvantitativních proměnných (závislé)
a jednu klasifikující proměnnou (nezávislá, určující skupinu), DA definuje kritérium
(diskriminační funkci) pro klasifikaci každého objektu do jedné ze stanovených skupin.

Při analýze hlavních komponent není v podstatě nutné znát o objektech
(studovaných rostlinách) žádné další informace – např. jejich příslušnost k určité skupině
(určitému druhu). Cílem PCA (a shlukových analýz) je vytváření klasifikace, vstupní data
neobsahují žádnou informaci o příslušnosti daného prvku do některé skupiny. PCA
odpovídá na otázky, jaké je uspořádání těchto objektů v novém (ménědimenzionálním)
prostoru a zdali lze v něm vysledovat určité tendence a strukturu, např. jejich shlukování.
Analýza pracuje se všemi znaky jako se stejně důležitými, jednotlivé objekty seskupuje na
základě jejich celkové podobnosti. V důsledku tohoto postupu, nemusí být vzniklé shluky
tvořeny objekty stejného typu (rostlinami téhož druhu), neboť dochází ke stírání a
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rozptýlení výpovědní hodnoty několika významných separujících znaků v souboru mnoha
dalších znaků, jimiž se taxony neliší. Obecně platí, že čím větší počet charakteristik, jejichž
hodnoty se mezi skupinami překrývají, použijeme, tím méně výsledné shluky korespondují
se skupinami taxonů.

Naproti tomu nutnou podmínkou diskriminačních analýz je předem stanovená
příslušnost všech studovaných objektů do skupin (je nutné vědět, které z měřených rostlin
patří k druhu A, které k druhu B, atd.). Cílem analýzy je vybrat takové znaky, které umožní
co nejlepší odlišení těchto a-priori stanovených skupin. Určitému znaku je dána tím větší
váha, čím méně se jeho hodnoty ve skupinách překrývají

Program SAS obsahuje následující diskriminační procedury:

DISCRIM – počítá různé diskriminační funkce pro klasifikaci objektů (zahrnuje
parametrické i neparametrické postupy)

CANDISC – kanonická diskriminační analýza - hledá takové lineární kombinace
kvantitativních znaků, které umožňují co nejlepší odlišení skupin objektů
Procedura na základě klasifikujícího znaku a několika kvantitativních proměnných
vytváří kanonické proměnné (=lineární kombinace původních kvantitativních
proměnných), které maximalizují meziskupinovou variabilitu (podobně jako PCA
maximalizuje celkovou variabilitu souboru). Počítá též čtverce Mahalanobisových
vzdáleností a jednorozměrnou (ANOVA) a mnohorozměrnou analýzu variance.

STEPDISC – kroková diskriminační analýza - hledá takovou podskupinu znaků, která
umožňuje co nejlepší odlišení skupin objektů
Procedura vybírá pouze lineárně nezávislé znaky – tedy jenom takové, které nesou
jedinečnou informaci. V botanické morfometrice nás však zajímají znaky všechny, a
to jejich samostatný (jedinečný) příspěvek k odlišení skupin, nikoliv vhodnost
v kombinaci se znaky dalšími. Vzhledem k této skutečnosti tedy procedura
CANDISC nemusí vždy vybrat nejlepší možný model a mnohé důležité znaky pro
odlišení taxonů mohou být vyloučeny.

Procedury CANDISC a STEPDISC obecně vyžadují normální rozdělení
proměnných pro jednotlivé skupiny objektů. Avšak metody jsou dosti robustní
k nedodržení tohoto předpokladu a mohou být často použity i pro data vykazující jisté
odchylky od normální rozdělení.
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12.2.4.1. Kanonická (DA) - procedura CANDISC

Cíl analýzy

Cílem kanonické diskriminační analýzy je vybrat ze základního souboru znaky,
které umožňují co nejlepší odlišení předem stanovených skupin objektů.

Objekty (rostliny), které jsou charakterizovány 20 znaky, si lze představit jako body
ve 20-rozměrném prostoru. Kanonická DA na základě určitého předem zadaného
klasifikujícího znaku (příslušnosti k druhu) počítá kanonické proměnné (= lineární
kombinace původních kvantitativních znaků) tak, aby jejich meziskupinová variabilita byla
co největší (aby jednotlivé skupiny (druhy) byly co nejlépe oddělené). Počet kanonických
proměnných určuje dimenzionalitu nového prostoru. (Další charakteristiky viz též PCA).

Příklad zdrojového textu řídícího programu (pro 3 skupiny)

Odladěný zdrojový text je umístěn na adrese:
www.natur.cuni.cz\botany\morfom\data

(1) DATA kvetyvse;
(2)      INFILE 'c:kvetyvse.data';
(3)      INPUT v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19

v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36
v37 v38;

(4) PROC SORT;
(5)      BY v2;
(6) PROC CANDISC NCAN=2 out=can;
(7)      CLASS v2;
(8)      VAR v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22

v23 v24 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38;
(9) TITLE 'Oxycoccus - kanonicka diskriminacka';
(10) RUN;
(11) DATA;
(12) SET;
(13) can1 = ROUND(can1, 0.25);
        can2 = ROUND(can2, 0.2);
(14) GOPTIONS RESET=all DEVICE=win COLORS=(black);
(15) PROC GPLOT;
(16)      PLOT can2*can1=v2;
(17) RUN;

Význam jednotlivých příkazových řádků

(1-5) viz procedura UNIVARIATE body 1- 5
(6) spuštění kanonické diskriminační analýzy a definování jejích parametrů
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Obecný formát je PROC CANDISC, zpravidla následovaný specifikujícími
parametry. K nejčastěji používaným parametrů při morfometrických analýzách
patří:
NCAN=číslo - určuje počet kanonických proměnných (zjednodušeně řečeno určuje,

do kolika dimenzí bude původní prostor zredukován). Jejich maximální
množství se může rovnat počtu analyzovaných znaků, nejmenší teoretická
hodnota je 0 (v tomto případě jsou však dostupné pouze kanonické korelace,
nikoliv další – pro účely morfometrických analýz důležitější – výpočty,
např. kanonické koeficienty). Nejvyšší počet reálně interpretovatelných
kanonických proměnných je však roven počtu skupin objektů snížený o
jedničku (pokud tedy budeme pracovat se dvěma taxony, lze derivovat
pouze jednu osu, u třech taxonů 2 osy, atd.). V případě, že tento parametr
není uveden, bude vypočteno min(počet znaků, počet skupin-1)
kanonických proměnných.

OUT= název souboru – vytváří dočasný SAS soubor, který obsahuje původní data a
nové skóre (koeficienty) kanonických proměnných (nové proměnné mají
nulový průměr a jednotkový vnitroskupinový rozptyl). Na základě dat
tohoto souboru bude v dalších krocích vytvářen grafický výstup.

ANOVA – počítá jednorozměrnou analýzu variance (testuje hypotézu, že
skupinové průměry hodnot v populaci pro každou proměnnou jsou shodné)

DISTANCE – počítá čtverce Mahalanobisových vzdáleností pro jednotlivé dvojice
skupinových průměrů

Podrobnost výstupů lze specifikovat pomocí následující tiskových příkazů (lze
vynechat - výsledky důležité pro interpretaci DA (kanonické koeficienty, ...) budou
tištěny automaticky):
ALL – tiskne výsledky všech statistických výpočtů (např. kanonické koeficienty,

různé korelační koeficienty, koeficienty kovariance, čtverce
Mahalanobisových vzdáleností, ANOVA, ...).

SIMPLE - tiskne výsledky DA a základní popisné statistiky celkového souboru a
jednotlivých skupin

SHORT - tiskne pouze minimum výpočtů (např. tabulky kanonických korelací).
Výsledky důležité pro morfometrické analýzy však nezobrazuje.

NOPRINT - zcela potlačuje tisk.
(7) specifikace klasifikujícího znaku (definujícího skupiny) – tento parametr je vždy

nezbytně nutný !
Příslušnost zkoumaného objektu (rostliny) ke skupině (taxonu) musí být definována
numerickou hodnotou – např. 1 = Oxycoccus macrocarpon, 2 = O. microcarpus, 4 =
O. palustris.

(8-10) viz procedura UNIVARIATE body 8-10
(11-12) řídící příkazy
(13) specifikace datového souboru a velikosti plochy v grafickém výstupu, na kterou

připadne jeden bod (šířka x výška)
Při grafickém zpracování velkého množství objektů se tyto budou vzájemně různě
překrývat a orientace ve výstupu se pak stává obtížnou. Pro zlepšení přehlednosti (a
tak trochu i estetiky) výsledného grafu je možné pro každou osu definovat oblast, která
bude pokryta pouze jediným symbolem. Tento symbol bude zastupovat všechny objekty
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z téže skupiny, jejichž nové souřadnice leží ve vymezené oblasti. V případě, že se
v dané oblasti budou nacházet i objekty dalších skupin, jejich symbol se samozřejmě
zobrazí zvlášť (i pokud by mělo dojít k překryvům). Tento příkaz tedy redukuje počet
zobrazovaných objektů – jejich počet je nižší nežli množství objektů zahrnutých na
počátku do analýzy.

(14) viz procedura PRINCOMP bod 15
(15) spuštění procedury vytvářející dvourozměrný plošný graf. Její obecný formát je

PROC G3D, který může být následován specifikujícími parametry. Nejčastějším
parametrem bývá DATA=název souboru obsahujícího souřadnice objektů (pokud
bude parametr vynechán, program automaticky počítá s nejnověji vytvořeným
datovým souborem). (V našem případě je název souboru vynechán, neboť v bodě 13
došlo k transformaci souřadnic objektů.)

(16) tvorba grafu na základě údajů zadaných v předchozím bodu a dalších specifikujících
parametrů. Obecný formát příkazu je PLOT y*x, kde jednotlivé symboly označují
proměnné (resp. jejich hodnoty), které budou vyneseny na dané ose (v našem případě
jsou názvy proměnných can1 a can2 podle pojmenování souboru v kroku 6). Budou-li
za příkazem následovat další specifikující parametry, je nutné použít oddělovací znak /
. Funkce některých parametrů (CAXIS, CTEXT, GRID) viz procedura PRINCOMP
bod 19.

(17) výpis grafu na obrazovku (do okna GRAPH 1)

Význam a používání dalších parametrů PROC CANDISC (BCORR, BCOV,
BSSCP, PCORR, PCOV, PSSCP, STDMEAN, TCORR, TCOV, TSSCP, WCORR, WCOV,
WSSCP, DATA=, OUTSTAT=, PREFIX=, SINGULAR=) a příkazů (BY, FREQ,
WEIGHT) je vysvětlen v SAS manuálu (viz citace na konci kapitoly).

Pokud nejsou pro některý objekt známy hodnoty všech znaků specifikovaných
parametrem VAR (např. chybějí údaje o velikosti korunních lístků u sterilních rostlin,
program SAS tyto objekty vyloučí z analýzy a ve výstupním  souboru OUT (obsahující
skóre kanonických proměnných) nebudou pro tento objekt uvedeny  žádné koeficienty.
Pokud není specifikována hodnota klasifikující proměnná (není určena příslušnost
objektu k některé skupině) avšak ostatní údaje jsou kompletní, takový objekt nebude
použit pro výpočet kanonických korelací a kanonických koeficientů, ale budou uvedeny
jeho skóre v souboru OUT.

Komentovaný výstup procedury

Oxycoccus - kanonicka diskriminacka
1

                               Canonical Discriminant Analysis

                     (1)1207 Observations        1206 DF Total
                         36 Variables           1204 DF Within Classes



120

                          3 Classes                2 DF Between Classes

                                  (2)Class Level Information

                             V2     Frequency        Weight     Proportion

                              1            30       30.0000       0.024855
                              2           210      210.0000       0.173985
                              4           967      967.0000       0.801160

1 – údaje o analyzovaném souboru dat (počet objektů, počet znaků, počet skupin) a počty stupňů volnosti
(pro celý soubor, vnitroskupinový a meziskupinový)

2 – údaje o jednotlivých skupinách (počty objektů, jejich vážení a podíl vzhledem k celému souboru)

                             Oxycoccus - kanonicka diskriminacka
2

                               Canonical Discriminant Analysis

                        Multivariate Statistics and F Approximations

                                    S=2    M=16    N=584

      (3)Statistic                     Value          F      Num DF    Den DF  Pr > F

        Wilks' Lambda              0.02003149   202.7612        70      2340  0.0001
        Pillai's Trace             1.70897305   196.4676        70      2342  0.0001
        Hotelling-Lawley Trace    12.52846942   209.2254        70      2338  0.0001
        Roy's Greatest Root        7.95175294   266.0429        35      1171  0.0001

                NOTE: F Statistic for Roy's Greatest Root is an upper bound.
                        NOTE: F Statistic for Wilks' Lambda is exact.

3 – mnohorozměrné statistiky zahrnující hodnoty čtyř různých koeficientů, odhad F testovací statistiky,
stupně volnosti (jejich počet a denominátor) a pravděpodobnost platnosti nulové hypotézy: „skupinové
průměry jsou  shodné“. Nejvýznamnější jsou hodnoty prvního koeficientu a zejména poslední sloupec
(Pr > F) – čím menší hodnota je zde uvedena, tím lépe jsou jednotlivé skupiny oddělené.

                             Oxycoccus - kanonicka diskriminacka
3

                               Canonical Discriminant Analysis

                                        Adjusted       Approx       Squared
                         Canonical      Canonical     Standard     Canonical
                        Correlation    Correlation     Error      Correlation

                   1      0.942491       0.940682     0.003217      0.888290
                   2      0.905916       0.903497     0.005164      0.820683

                                       Eigenvalues of INV(E)*H
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                                         = CanRsq/(1-CanRsq)

                        Eigenvalue    Difference    Proportion    Cumulative

                   1       7.9518        3.3750       0.6347        0.6347
                   2       4.5767         .           0.3653        1.0000

                            Test of H0: The canonical correlations in the
                              current row and all that follow are zero

                      Likelihood
                         Ratio      Approx F      Num DF      Den DF    Pr > F

                 1    0.02003149    202.7612          70        2340    0.0001
                 2    0.17931699    157.6275          34        1171    0.0001

                             Oxycoccus - kanonicka diskriminacka
4

                               Canonical Discriminant Analysis

                                  Total Canonical StructureTotal Canonical StructureTotal Canonical StructureTotal Canonical Structure

                                            CAN1              CAN2

                           V4           0.672599          0.282658
                           V5           0.712117          0.099797
                           V6           0.683018          0.232456
                           V7           0.693296          0.143058
                           V8           0.8144720.8144720.8144720.814472          0.054974
                           V9           0.542881         -0.217714
                           V10          0.266363         -0.256140
                           V11          0.361661         -0.180027
                           V12          0.8305310.8305310.8305310.830531         -0.094723
                           V13         -0.126190         -0.090211
                           V14          0.663007          0.090076
                           V15          0.7605760.7605760.7605760.760576         -0.095871
                           V16          0.593574          0.269126
                           V17          0.451203         -0.111711
                           V18          0.725532          0.4170650.4170650.4170650.417065
                           V19          0.361339         -0.197338
                           V20          0.116087         -0.283614
                           V21          0.512043          0.3456550.3456550.3456550.345655
                           V22         -0.045555          0.264878
                           V23         -0.522014          0.022664
                           V24          0.460624         -0.162515
                           V24          0.460624         -0.162515
                           V25          0.196788          0.199752
                           V26         -0.275283          0.047841
                           V27          0.8855570.8855570.8855570.885557         -0.159141
                           V28          0.8851960.8851960.8851960.885196         -0.054528
                           V29         -0.734487          0.210262
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                           V30         -0.787900-0.787900-0.787900-0.787900          0.289765
                           V31          0.295694         -0.267948
                           V32          0.356173         -0.379898-0.379898-0.379898-0.379898
                           V33          0.249521          0.056913
                           V34          0.238074          0.3274600.3274600.3274600.327460
                           V35          0.730931          0.305327
                           V36          0.267760         -0.522268-0.522268-0.522268-0.522268
                           V37          0.155798         -0.307051
                           V38         -0.246425          0.308118

!!! Jeden z nejdůležitějších výstupů !!! Tyto kanonické koeficienty udávají pro celý datový
soubor korelace mezi kanonickými osami (CAN 1, CAN 2; přesněji mezi kanonickými proměnnými) a
původními proměnnými. Jednoduše řečeno, udávají, jak jsou jednotlivé znaky důležité pro odlišení
stanovených skupin. Uvažují se absolutní hodnoty kanonických korelačních koeficientů – pět nejvyšších
bylo v každém sloupci dodatečně zvýrazněno.

podrobněji popsat, že není dám jasný počet vybraných proměnných, pak zopakovat analýzu jen s určitými
znaky, atd ... – uvést příklady podle konkrétního obrázku

                                 Between Canonical Structure

                              Pooled Within Canonical Structure

                      Total-Sample Standardized Canonical Coefficients

                   Pooled Within-Class Standardized Canonical Coefficients

Tato čtveřice koeficientů není pro interpretaci morfometrických studií moc významná – jednotlivé
hodnoty udávají:
- meziskupinové kanonické koeficienty vyjadřující meziskupinové korelace mezi kanonickými a

původními proměnnými
- celkový vnitroskupinové kanonické koeficienty vyjadřující vnitroskupinové korelace mezi

kanonickými a původními proměnnými
- standardizované kanonické koeficienty pro celý soubor (tak, aby kanonické proměnné měly nulový

průměr a jednotkový celkový vnitroskupiný rozptyl )
- standardizované vnitroskupinové kanonické koeficienty (tak, aby kanonické proměnné měly nulový

průměr a jednotkový celkový vnitroskupiný rozptyl )

                             Oxycoccus - kanonicka diskriminacka
9

                               Canonical Discriminant Analysis

                                 Raw Canonical CoefficientsRaw Canonical CoefficientsRaw Canonical CoefficientsRaw Canonical Coefficients

                                            CAN1              CAN2

                           V4        0.838448541       0.435885713
                           V5       -1.304051753      -7.341857294
                           V6       -1.452234796       1.087108555
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                           V7        1.134513637       6.604020879
                           V8        0.784902149       0.872548345
                           V9       -0.992564918      -2.321264617
                           V10       0.689107945      -0.884270705
                           V11      -2.269512407      -0.109948923
                           V12       0.454311114      -0.252730994
                           V13       0.793906003      -2.409417741
                           V14       0.525571082       1.028975078
                           V15       0.176677291      -0.247549821
                           V16       0.242091319       0.746624615
                           V17      -0.102516110      -0.006906569
                           V18       0.660204493       1.109420248
                           V19       1.877413657      -0.855803828
                           V20       1.939521377      -0.865483332
                           V21       0.199233118       0.295752053
                           V22      -0.581907220      -2.497130258
                           V23       0.030254570       0.163664348
                           V24       0.117238433      -0.084486940
                           V24       0.000000000       0.000000000
                           V25      -1.241900741      -2.299067397
                           V26      -0.766306076       0.347563052
                           V27      -2.354956260       0.413024280
                           V28       1.387875183       0.144804686
                           V29       0.470600694       5.752306625
                           V30      -2.387528324       1.018636749
                           V31       1.924432918       0.021932138
                           V32      -1.898524869       0.835527086
                           V33       0.009139588      -0.005708218
                           V34      -0.352984162      -0.123757219
                           V35       0.167496978       0.080915223
                           V36      -0.038420125      -0.323611791
                           V37      -0.039809721      -0.057990328
                           V38      -0.014970010       0.006465577

Druhý velice důležitý výstup !!! Tyto nestandardizované (raw) kanonické koeficienty udávají
čísla, kterým je potřeba vynásobit hodnotu daného znaku při vytváření klasifikační funkce. Určují
v podstatě jednoduché matematické pravidlo: koeficient 1* hodnota znaku 1 + koeficient 2 * hodnota znaku
2 + ... + koeficient n * hodnota znaku n = hodnota klasifikační funkce. Uvedená klasifikační funkce
umožňuje, aby neznámý objekt definovaný kvantitativními znaky byl přiřazen do určité skupiny
(pravděpodobnost správného rozhodnutí lze určit pomocí klasifikační diskriminační analýzy – viz dále)

uvést konkrétní případ, zvýraznit hodnoty

                             Class Means on Canonical Variables

                                V2              CAN1              CAN2

                                 1        9.48474150       11.28432194
                                 2       -5.40200864        2.20876934
                                  4        0.87888270       -0.82975307

Průměrné hodnoty kanonických proměnných pro jednotlivé skupiny. Je zřetelné, že tyto koeficienty
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jsou rozdílné, proto i skupiny budou poměrně dobře definované (nejvíce odlišné jsou skupiny 1 a 2, naopak
nejblíže leží skupiny 2 a 4 – čtverce jejich vzdáleností lze určit pomocí parametru DISTANCE – viz výše).

Grafický výstup prezentované kanonické diskriminační analýzy. Diploidní rostliny O.macrocarpon
jsou označeny plusem (+), diploid O. microcarpus křížkem (x) a polyploidi hvězdičkou (*).

Shluky reprezentující jednotlivé taxony jsou v tomto datovém souboru (při odlišování diploidních
a polyploidních rostlin) velmi kompaktní a téměř se nepřekrývají (hovoří o vysoké úspěšnosti odlišení
skupin). Toto však vůbec nebývá pravidlem a při řešení dalších otázek – např. při snaze odlišit jednotlivé
ploidní úrovně polyploidů – již dochází k překryvům a úspěšnost odlišení klesá.

Modifikaci lze provést např. s datovým souborem kvetypol a záměnou klasifikačního znaku (5, 7 a
17 řádek) na v1.

Příklad zdrojového textu řídícího programu (pro 2 skupiny)

v2 1 2 4

Can2

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Can1

-10 0 10 20



125

Tvorba grafického výstupu se liší v případě, kdy pracujeme pouze se 2 skupinami
(2 taxony) – bude derivována pouze jedna kanonická osa. Následující ukázka
demonstruje tvorbu a grafický výstup kanonické diskriminační analýzy pro dva druhy
rodu Cardamine (C. amara a C. opizii).

Odladěný zdrojový text a datový soubor (amaopic.data) je umístěn na adrese:
www.natur.cuni.cz\botany\morfom\data

(1) DATA amaopic;
(2)      INFILE 'c:amaopic.data';
(3)      INPUT  v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16;
(4)      v17=log(v4);
           v18=arsin(sqrt(v6/100));
           v19=arsin(sqrt(v7/100));
           v20=arsin(sqrt(v9/100));
           v21=sqrt((v12 + 0.5)/100);
           v22=sqrt((v13 + 0.5)/100);
(5)      LABEL v17='width of stem';
          LABEL v5='length of filaments';
          LABEL v18='length of sepals';
          LABEL v19='width of petals';
          LABEL v8='length of petals';
          LABEL v20='number of flowers';
          LABEL v10='number of leaflets';
          LABEL v11='branching of stem';
          LABEL v21='number of leaves';
          LABEL v22='congestion of leaves';
(6) PROCSORT;
(7)      BY v16;
(8) PROC CANDISC DATA=amaopic NCAN=1 OUT=can;
(9)       CLASS v16;
(10)     VAR v5 v8 v10 v11 v17 v18 v19 v20 v21 v22;
(11)     TITLE 'kanonicka diskriminacka Cardamine amara - opicii';
(12) GOPTIONS RESET=ALL DEVICE=win COLORS=(BLACK);
(13) PROC GCHART DATA=can;
(14)      VBAR CAN1 / SUBGROUP=V16;
(15) RUN;

Význam jednotlivých příkazových řádků (zkráceně)

(4) vytváření dalších znaků na základě znaků naměřených
(5) specifikace popisek k jednotlivým znakům
(13) spuštění procedury vytvářející dvourozměrný graf. Její obecný formát je PROC

GCHART, který může být následován specifikujícími parametry. Nejčastějším
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parametrem bývá DATA=název souboru obsahujícího souřadnice objektů (pokud
bude parametr vynechán, program automaticky počítá s nejnověji vytvořeným
datovým souborem).

(14) tvorba grafu na základě údajů zadaných v předchozím bodu a dalších specifikujících
parametrů. SAS umožňuje vytvořit následující typy grafů:

BLOCK – sloupcový graf - plošný
HBAR – horizontální sloupcový graf
PIE – výsečový graf
STAR – „hvězdovitý“ graf (podobný předchozímu typu, relativní zastoupení

určitého objektu je vyjádřeno délkou výseče od středu k okraji)
VBAR – vertikální sloupcový graf

Za tímto příkazem následuje název proměnné určující osu x, případně další parametry
(nutno je oddělit od první částí znakem / ). Mezi nejčastěji používané parametry
patří:

AUTOREF – kreslí vodorovnou linii pro všechny hlavní hodnoty na ose y
FREQ – zobrazuje nad každým sloupcem počet objektů

SUBGROUP=proměnná – rozdělí sloupec na části podle stanovené proměnné;
počet částí bude roven počtu různých hodnot, jež proměnná nabývá (v
našem případě proměnná definuje druhovou příslušnost)

Grafický výstup procedury
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Bibliografické citace

Procedura CANDISC je součástí manuálu SAS, jehož správná citace (pro verzi 6)
zní:

SAS Institute Inc., SAS/STAT � User´s Guide, Version 6, Fourth Edition, Volume 1, Cary,
NC: SAS Institute Inc., 1989. 943 pp.

Více informací zájemce nalezne v kapitole 16 - The CANDISC Procedure - na
stranách 387-404.

Základní informace obsahují též kapitola 5 – Introduction to Discriminant Procedures, str. 45-51 a
kapitola 10 – Nonparametric Analyses, str. 125-135.

Část věnovaná krokovým diskriminačním analýzám je popsána v kapitole 39 – The STEPDISC
Procedure – na stranách 1493-1509 ve 2 dílu SAS/STAT manuálu (viz citace na závěr procedury
PRINCOMP).

12.2.4.2. Klasifikační DA - procedura DISCRIM

Procedura DISCRIM počítá na základě jednoho nebo více kvantitativních znaků
kritérium (různé diskriminační funkce) pro klasifikaci objektů do předem stanovených
skupin. Pokud data mají mnohorozměrně normální rozdělení, lze použít parametrickou
metodu pro výpočet lineární (za předpokladu, že kovarianční matice jednotlivých skupin se
rovnají) nebo kvadratické (pokud uvedený předpoklad neplatí) diskriminační funkce. V
případě, že není splněna podmínka mnohonásobně normálního rozdělení, je nutno výpočty
provádět metodami neparametrickými (např. k-nearest neighbor, kernel method).

Cíl procedury

Cílem procedury je nalézt určité pravidlo (klasifikační funkci), jež na základě
znalostí kvantitativních znaků umožní odhadnout, do které skupiny s určitou
pravděpodobností neznámý objekt patří. Klasifikační funkci odvozenou z našeho datového
souboru známých objektů (tzv. tréninkový či kalibrační soubor), lze později aplikovat na
objekty (rostliny), jejichž příslušnost ke skupině (druhová příslušnost) neznáme a můžeme
ji tímto způsobem s určitou pravděpodobností stanovit.

Sílu diskriminační funkce (=spolehlivost odlišení skupin) určuje počet (a podíl)
nesprávně klasifikovaných objektů. Tyto výsledky mohou být dosti výrazně ovlivněny,
pokud pro jejich výpočet nebude zvolena správná metoda – t.j. např. pokud pro data, která
nemají normální rozdělení (většina případů v botanických studiích), bude výpočet
klasifikační diskriminační funkce proveden parametrickou metodou.
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Příklad zdrojového textu řídícího programu

Odladěný zdrojový text je umístěn na adrese:
www.natur.cuni.cz\botany\morfom\data

(1) DATA kvetyvse;
(2)      INFILE 'c:kvetyvse.data';
(3)      INPUT v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19

v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36
v37 v38;

(4) PROC SORT;
(5)      BY v2;
(6) PROC DISCRIM METHOD=npar K=21 CROSSLISTERR;
(7)      CLASS v2;
(8)      VAR v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22

v23 v24 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38;
(9) TITLE 'Oxycoccus - neparametrická klasifikacni diskriminacka';
(10) RUN;

Význam jednotlivých příkazových řádků

(1-5) viz procedura UNIVARIATE kroky 1- 5
(6) spuštění procedury a definování jejích parametrů

Obecný formát je PROC DISCRIM, zpravidla následovaný specifikujícími
parametry. Mezi nejčastěji používané parametry v morfometrických analýzách
patří:
METHOD= – určuje způsob výpočtu klasifikační funkce. Standardně nastavena je

parametrická metoda (METHOD=normal, možno i zcela vynechat)
umožňující odvození lineární nebo kvadratické diskriminační funkce.
Pokud data nemají normální rozdělení je potřeba specifikovat
METHOD=npar a následně určit další koeficient nutný pro výpočet této
funkce.

K=číslo - určuje hodnotu koeficientu používaného při výpočet pravidla pro k-
nejbližších sousedů (určitý objekt je klasifikován do skupiny na základě
informací z k jeho nejbližších sousedů). Specifikace tohoto parametru
bývá ve většině případů velmi nekritické. Praktickým řešením je provést
analýzy s několika různými koeficienty a poté vybrat hodnotu, která
poskytuje nejvyšší procento správně klasifikovaných objektů.

CROSSLISTERR - tiskne výsledky klasifikace pro chybně klasifikované objekty
(alternativou je použití CROSSLIST, kdy budou zobrazeny výsledky
klasifikace pro všechna pozorování)

CAN – počítá kanonickou diskriminační analýzu
NCAN=číslo - určuje počet kanonických proměnných (bližší specifikace viz

procedura CANDISC)
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ANOVA – počítá jednorozměrnou analýzu variance (testuje hypotézu, že
skupinové průměry hodnot v populaci pro každou proměnnou jsou shodné)

MANOVA - počítá mnohorozměrnou analýzu variance (testuje hypotézu, že
skupinové průměry hodnot v populaci jsou shodné)

DISTANCE – počítá čtverce vzdáleností pro jednotlivé dvojice skupinových
průměrů

(7) specifikace klasifikujícího znaku (definujícího skupiny) – tento parametr je vždy
nezbytně nutný !

Příslušnost zkoumaného objektu (rostliny) ke skupině (taxonu) musí být definována
numerickou hodnotou – např. 1 = Oxycoccus macrocarpon, 2 = O. microcarpus, 4 =
O. palustris.

(8-10) viz procedura UNIVARIATE kroky 8-10

Procedura DISCRIM umožňuje též četné další výpočty - význam a používání
dalších parametrů (ALL, BCORR, BCOV, BSSCP, LIST, LISTERR, NOCLASSIFY,
NOPRINT, PCORR, PCOV, POSTERR, PSSCP, SHORT, SIMPLE, STDMEAN, TCORR,
TCOV, TESTLIST, TESTLISTERR, TSSCP, WCORR, WCOV, WSSCP, CANPREFIX=,
DATA=, KERNEL=, METRIC=, OUT=, OUTCROSS=, OUTD=, OUTSTAT=, POOL=,
R=, SINGULAR=, SLPOOL=, TESTDATA=, TESTOUT=, TESTOUTD=,
THRESHOLD=) a příkazů (BY, FREQ, ID, PRIORS, TESTCLASS, TESTFREQ, TESTID,
WEIGHT) je vysvětlen v SAS manuálu (viz citace na konci kapitoly).

Komentovaný výstup procedury

Oxycoccus - neparametrická klasifikacni diskriminacka                     1

                                     The DISCRIM Procedure

                  (1)Observations    1207          DF Total              1206
                    Variables         36          DF Within Classes     1204
                    Classes            3          DF Between Classes       2

                                   (2)Class Level Information

                     Variable                                                  Prior
               v1    Name        Frequency       Weight    Proportion    Probability

                1    _1                 30      30.0000      0.024855       0.333333
                2    _2                210     210.0000      0.173985       0.333333
                4    _4                967     967.0000      0.801160       0.333333

1 – údaje o analyzovaném souboru dat (počet objektů, počet znaků, počet skupin) a počty stupňů volnosti
(pro celý soubor, vnitroskupinový a meziskupinový)
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2 – údaje o jednotlivých skupinách (počty objektů, jejich vážení, podíl vzhledem k celému souboru, a-priori
pravděpodobnost příslušnost k určité skupině)

                     Oxycoccus - neparametrická klasifikacni diskriminacka
2

                                     The DISCRIM Procedure
                   Classification Summary for Calibration Data: WORK.KVETYPOL
                       Resubstitution Summary using 21 Nearest Neighbors

                                   Squared Distance Function

                                   2                  -1
                                  D (X,Y) = (X-Y)' COV  (X-Y)

                         Posterior Probability of Membership in Each v1

                        m (X) = Proportion of obs in group k in 21
                         k      nearest neighbors of X

                         Pr(j|X) = m (X) PRIOR  / SUM ( m (X) PRIOR  )
                                    j         j    k     k         k

                     (1)Number of Observations and Percent Classified into v1

   From v2            1            2            4        Total

                        1           30            0            0           30
                                100.00100.00100.00100.00         0.00         0.00       100.00

                        2            0          210            0          210
                                  0.00       100.00100.00100.00100.00         0.00       100.00

                        4            0            2          965          967
                                  0.00         0.21        99.7999.7999.7999.79       100.00

                    Total           30          212          965         1207
                                  2.49        17.56        79.95       100.00

                   Priors      0.33333      0.33333      0.33333

                                 (2)Error Count Estimates for v2

                                         1           2           4       Total

                  Rate              0.0000      0.0000      0.0021      0.0007
                  Priors            0.3333      0.3333      0.3333
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1 – tabulka obsahující údaje o skutečné příslušnosti objektu a o počtu a podílu objektů klasifikovaných do
jednotlivých skupin na základě resubstituce (řádky označují skutečnou příslušnost objektu ke skupině,
sloupce klasifikaci na základě diskriminační funkce, data na úhlopříčce (dodatečně zvýrazněna)
označují správně klasifikované objekty)
Resubstituce obecně nadhodnocuje podíl správně klasifikovaných jedinců (zejména pokud data nemají
normální rozdělení). Metoda počítá pouze jedinou klasifikační funkci na základě celého datového
souboru a toto kritérium pak aplikuje na klasifikaci jednotlivých objektů.

2 – procentuální vyjádření podílu chybně klasifikovaných objektů (lze též chápat jako pravděpodobnost
chybné klasifikace při determinaci neznámých objektů pomocí vypočtené finkce).

                     Oxycoccus - neparametrická klasifikacni diskriminacka
3

                                     The DISCRIM Procedure
                   Classification Results for Calibration Data: WORK.KVETYPOL
                      Cross-validation Results using 21 Nearest Neighbors

                                   Squared Distance Function

                                   2                  -1
                                  D (X,Y) = (X-Y)' COV  (X-Y)

                         Posterior Probability of Membership in Each v1

                        m (X) = Proportion of obs in group k in 21
                         k      nearest neighbors of X

                         Pr(j|X) = m (X) PRIOR  / SUM ( m (X) PRIOR  )
                                    j         j    k     k         k

                          (1)Posterior Probability of Membership in v1

                             From    Classified
                    Obs        v2       into v2         1         2         4

                    200         2           4 *    0.0000    0.4354    0.5646
                    437         4           2 *    0.0000    0.8598    0.1402
                    452         4           2 *    0.0000    0.5198    0.4802

                                * Misclassified observation

1 – souhrn chybně klasifikovaných objektů (číslo objektu, skutečná příslušnost ke skupině, chybná
klasifikace do skupiny, hodnoty klasifikačních funkcí pro řazení do jednotlivých skupin – objekt je
přiřazen do té skupiny, pro níž koeficient dosahuje nejvyšší hodnoty)
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                     Oxycoccus - neparametrická klasifikacni diskriminacka
5

                                     The DISCRIM Procedure
                   Classification Summary for Calibration Data: WORK.KVETYPOL
                      Cross-validation Summary using 21 Nearest Neighbors

                                   Squared Distance Function

                                   2                  -1
                                  D (X,Y) = (X-Y)' COV  (X-Y)

                         Posterior Probability of Membership in Each v1

                        m (X) = Proportion of obs in group k in 21
                         k      nearest neighbors of X

                         Pr(j|X) = m (X) PRIOR  / SUM ( m (X) PRIOR  )
                                    j         j    k     k         k

                     (1)Number of Observations and Percent Classified into v1

     From v2            1            2            4        Total

                        1           30            0            0           30
                                100.00100.00100.00100.00         0.00         0.00       100.00

                        2            0          209            1          210
                                  0.00        99.5299.5299.5299.52         0.48       100.00

                        4            0            2          965          967
                                  0.00         0.21        99.7999.7999.7999.79       100.00

                    Total           30          211          966         1207
                                  2.49        17.48        80.03       100.00

                   Priors      0.33333      0.33333      0.33333

                                 (2)Error Count Estimates for v2

                                         1           2           4       Total

                  Rate              0.0000      0.0048      0.0021      0.0023
                  Priors            0.3333      0.3333      0.3333

1 – tabulka obsahující údaje o skutečné příslušnosti objektu a o počtu a podílu objektů klasifikovaných do
jednotlivých skupin na základě metody cross-validation (řádky označují skutečnou příslušnost objektu
ke skupině, sloupce klasifikaci na základě diskriminační funkce, data na úhlopříčce (dodatečně
zvýrazněna) označují správně klasifikované objekty)

Metoda cross-validation je vhodnější ke zjištění skutečného podílu správně klasifikovaných
objektů, zejména pokud data vykazují odchylky od normálního rozdělení. Metoda počítá pro každý
objekt samostatnou klasifikační funkci, přičemž tento objekt při tvorbě funkce nezohledňuje (počítá
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tedy s n-1 pozorováními). Poté je klasifikační kritérium aplikováno na jeden zbývající objekt. Celkem
tedy analýza pracuje s n klasifikačními funkcemi.

2 – procentuální vyjádření podílu chybně klasifikovaných objektů
Pro prezentovaný datový soubor (při odlišování diploidních a polyploidních rostlin) bylo dosaženo

téměř 100% úspěšnosti klasifikace. Toto je však spíše výjimka a při řešení dalších otázek – např. při
snaze odlišit jednotlivé ploidní úrovně polyploidů – již podíl správně klasifikovaných jedinců klesá.

Modifikaci lze provést např. s datovým souborem kvetypol a změnou klasifikačního znaku (5 a 7
řádek) na v1.

Bibliografické citace

Procedura DISCRIM je součástí manuálu SAS, jehož správná citace (pro verzi 6)
zní:

SAS Institute Inc., SAS/STAT � User´s Guide, Version 6, Fourth Edition, Volume 1, Cary,
NC: SAS Institute Inc., 1989. 943 pp.

Více informací zájemce nalezne v kapitole 20 – the DISCRIM Procedure – na
stranách 678-771.

Základní informace obsahují též kapitola 5 – Introduction to Discriminant Procedures, str. 45-51 a
kapitola 10 – Nonparametric Analyses, str. 125-135.

Bibliografické citace grafických procedur

Procedura GPLOT je součástí manuálu SAS/GRAPH, jehož správná citace (pro
verzi 6) zní:

SAS Institute Inc., SAS/GRAPH� Software: Reference, Version 6, First Edition, Volume
1, Cary, NC: SAS Institute Inc., 1990. 736 pp.

Procedury GCHART, GPLOT, G3D, GOPTIONS jsou součástí manuálu
SAS/GRAPH, jehož správná citace (pro verzi 6) zní:

SAS Institute Inc., SAS/GRAPH� Software: Reference, Version 6, First Edition, Volume
2, Cary, NC: SAS Institute Inc., 1990. 664 pp.
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