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Anotace: 

Diplomová práce řeší analýzu viditelnosti z linie v ArcGIS, zhodnocuje ji a 

navrhuje řešení potenciálního problému. Funkce Viewshed vyhodnocuje viditelnost 

pouze z nodů a z vertexů linie pozorování. Proto v některých případech, kde jsou od 

sebe vertexy vzdálenější, není vyhodnocení viditelnosti zcela korektní. Některé oblasti 

vyhodnocuje jako neviditelné i přes to, že v reálu viditelné jsou. Jedná se o ta místa, 

která jsou viditelná jen ze spojnic mezi vertexy linie – ty do výpočtu viditelnosti nejsou 

zahrnuty. Viewshed stanovuje viditelnost skládáním viditelností z jednotlivých vertexů 

a je tedy ovlivněn počtem ale také rozmístěním vertexů. Analýzou (dvoufaktorová 

ANOVA) bylo zjištěno, že velikost viditelné plochy je závislá na vzdálenosti vertexů a 

na rozlišení pozorovaného rastru digitálního modelu reliéfu (DMR). V rámci projektu 

byl vytvořen nástroj VIELYNE za účelem nalezení optimálních parametrů pro 

vyhodnocení viditelnosti, který zohledňuje vzdálenost mezi vertexy linie pozorování a 

rozlišení DMR. Na datech vzniklých pomocí VIELYNE byla potvrzena závislost 

viditelné plochy na vstupních parametrech (rozlišení, vzdálenost mezi vertexy). Jako 

další výstup citlivostní analýzy bylo sledování času doby výpočtu. 

Klíčová slova: ArcGIS; viditelnost; DMR; ANOVA, citlivostní analýza. 

Annotation: 

 This thesis addresses the analysis of the visibility of lines in ArcGIS, evaluates and 

proposes a solution to its problem. Viewshed evaluates only the visibility of nodes and 

vertices on the line. Therefore in some cases, if the vertices are farther away, the results of 

analysis of visibility is inaccurate. Some areas were evaluated as invisible despite the fact that 

they are visible in real. Viewshed is computed by merging the viewshed outputs for every 

vertex. As a consequence it is influenced by the number and the distribution of the vertices. 

The analysis (two – factor ANOVA) was revealed that the visible area depends on the spacing 

of the observer line vertices and on the DEM grid resolution. The VIELYNE tool was created 

in purpose of finding the optimal parameters for viewshed analysis and takes into account 

both the spacing of the vertices and the raster resolution. The ANOVA results confirmed the 

dependence of the visible area on the input parameters (DEM resolution, vertex spacing of 

observer line). As an additional output of the sensitivity analysis, the time period of the 

calculation was monitored. 

Keywords: ArcGIS; viewshed; DEM; ANOVA, sensitivity analysis. 
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1 Úvod 

Předmětem práce je viditelnost, a co viditelnosti je? Jsou různé pohledy na 

definování podle druhu zaměření, které mají shodné vlastnosti. Vždy se jedná o nějakou 

vzdálenost, z které lze spatřit objekty či jevy. Je využíván v silniční, námořní i letecké 

dopravě, v připojení k internetu, přijímaní signálu.  

Analýza viditelnosti je jedna ze základních GIS analýz nad digitálním modelem 

reliéfu. Není pouhou teoretickou analýzou, která by nebyla využitelná v praxi, ale ve 

značné míře je vhodným nástrojem pro vylepšení služeb v mnoha oborech lidské činnosti. 

Dříve byla převážně využívaná pro vojenské účely, ale dnes je rozšířena i v komerční 

a soukromé sféře. Využívá se pro cestovní ruch, radiokomunikace, územní plánování. 

Využívá se při stavbě rozhleden, umisťování vysílačů. 

Úkolem této práce je citlivostní analýza viditelnosti z linie v prostředí ArcGIS 

produktu společnosti Esri. Citlivostní analýza spočívá v hledání velikosti/významu změny 

výstupních parametrů v závislosti na změně parametrů vstupů. Hlavními parametry vstupů 

(DMR a linie) jsou: rozlišení rastru DMR a počet vertexů na linii. Tyto ovlivňují výstupní 

parametry: velikost viditelné plochy a dobu výpočtu. Pro účely analýzy byl vytvořen 

automatizovaný nástroj VIELYNE, který provádí analýzu viditelnosti pro různá nastavení 

výše zmíněných vstupních parametrů a sestavuje statistiku výstupů.  

Základní metodika práce je: prostudování analýzy viditelnosti v ArcGIS, prezentace 

problému závislosti viditelnosti z linie na rozmístění vertexů na linii pozorování, navržení 

metody odstranění problému a její aplikace a vyhodnocení citlivosti na testovacím území.  

Prezentace problému je dále ukázána na cvičných datech lokalizovaných v oblasti 

VŠB – TUO. Testování nástroje pro výpočet viditelnosti z linie bylo prováděno na datech 

terénu ASTER GDEM (3175x4514 pixelů a prostorové rozlišení cca 26x26m) okolí 

severní části Moravy. Pro odstranění problému s příliš vzdálenými vertexy linie 

pozorování a pro zpřesnění výpočtu viditelnosti, byla navržena segmentace linie.  

Metoda statistického vyhodnocení vytvořených dat je dvoufaktorová analýza 

rozptyly a to z důvodu, že se provádí nad dvěma faktory (2 vstupní parametry). 
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2 Cíle 

 Prvotním cílem práce je seznámení se s možnostmi, parametry vyhodnocení 

viditelnosti z linie v prostředí ArcGIS. Zhodnotit problémy a možné zlepšení a navrhnout 

dokonalejší nástroj. Tento nástroj se nad zadanými pomocnými daty otestuje a jeho 

výsledky statisticky zhodnotí.  

Výsledkem práce je citlivostní analýza těchto výsledků. Jedná se o citlivostní 

analýzu vlivů změn v linii pozorování a vlivů velikosti rozlišení DMR na velikost viditelné 

plochy. Statistická data se získají pomocí vytvořeného nástroje VIELYNE, který slouží pro 

vytvoření rastrů viditelnosti. Zhodnotí se pomocí dvoufaktorové ANOVY a to i vliv těchto 

změn na celkovou dobu výpočtu. 

Tato práce bude analyzovat, popisovat, navrhovat řešení problému a zlepšovat 

stávající analýzu viditelnosti z linie v prostředí ArcGIS. Bude zhodnocovat závislost 

velikosti rozlišení DMR a vzdálenosti mezi vertexy linie pozorování na výslednou 

viditelnost a sledovat závislost vytvoření viditelností na čase. 
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3 Programové vybavení 

Při tvorbě modulu VIELYNE bylo využito jednak programu ArcGIS a vývojové 

prostředí PyScripter. Nativním jazykem ArcGISu je Python, a proto byl při této práci 

využit, i když existují i alternativy v podobě např. knihovny objektů ArcObjects.  

Pro statistické vyhodnocení citlivostní analýzy byl využit software Statgraphics. 

Zpracovaná data byla získaná pomocí textového souboru vytvořeného modulem 

VIELYNE a přetransformovaného do formátu Excel, z kterého byla data zadávána do 

softwaru Statgraphics. 

3.1 Programovací jazyk 

Python ve verzi 2.6 byl zvolen jako programovací jazyk. Jedná se o otevřený projekt 

pod GPL licencí. Tím se stává mimo jiné zdarma použitelným pro komerční využití. 

Python je multiplatformní jazyk, i když pro nás je to nepodstatné z důvodu, že ArcGIS je 

založen na platformě Windows.  

3.2 Vývojové prostředí 

Jako vývojové prostředí byl využit PyScripter ve verzi 2.4.1. Jedná se o bezplatné 

Python IDE a pracuje pod operačním systémem Windows. V tomto nástroji byl vytvořen 

celý kód skriptu pro nástroj VIELYNE. 

3.3 ArcGIS Desktop 

ArcGIS Desktop zahrnuje několik desktopových aplikací od společnosti Esri. Tato 

společnost se zabývá vývojem GIS softwaru již od roku 1969. Založena byla jako malá 

výzkumná skupina zaměřující se na územní plánování. Brzy však svůj zájem zaměřila na 

organizování a analyzování geografických informací pro pomoc územnímu plánování  

a vedení územních zdrojů a u orientace na GIS zůstala. [1]  

ArcGIS umožňuje vytvářet, zpracovávat, analyzovat, ukládat a vizualizovat 

prostorová data. Jeho nástroji můžeme tvořit mapy, 3D scény, analyzovat data podle 

různých hledisek. Při tvorbě Diplomové práce byla využita verze 9.3 pro počáteční 
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prezentaci vyhodnocení Viewshed a pro pozdější tvorbu nástroje VIELYNE byla využita i 

nová verze ArcGIS 10. 

Jeden z nejrozšířenějších produktů společnosti Esri je formát shapefile. Jedná se  

o vektorový datový formát, který slouží pro souborové ukládání geometrických  

a atributových dat. Je podporován většinou GIS aplikací a ukládají se do něj body, linie  

a polygony. Není předmětem této práce, avšak je nutným předpokladem k práci s GIS. 

Pro vytvoření skriptu Analýzy viditelnosti z linie nástroje VIELYNE bylo využito 

knihovny ArcPy. ArcPy je balíček, který nahradil úspěšný modul arcgisscripting. Jeho 

cílem je poskytovat základní kámen pro užitečné a produktivní zpracování analýz 

geografických dat, konverzi dat, správu dat a automatizaci mapy s jazykem Python. ArcPy 

poskytuje přístup k nástrojům geoprocessingu, který dává uživateli možnost vytvářet 

automatizované procesy z nástrojů ArcGIS. [2] 

Vytvořený skript Analýzy viditelnosti z linie se integroval do programu pomocí 

takzvaných toolboxů. ArcToolboxy jsou balíčky funkcí, které se dají v ArcGIS využít tak, 

že se uživatelsky vytvořený skript přidá jako nový Toolbox a nadefinují se jejich vstupy  

a výstupy. Tím se ze skriptu stane automatizovaná funkce, která může být uživatelem 

využita v programu. 

Základním vstupem do analýzy viditelnosti je DMR. DMR je digitální reprezentací 

průběhu topografické plochy georeliéfu v digitální podobě, který nezahrnuje přírodní ani 

antropogenní pokryv. Pokud je do digitální reprezentace zahrnuta i vegetace a zástavba pak 

se hovoří o tzv. DSM. [3] 

Pro svoji práci budu využívat základní reprezentace DMR a DSM - datový model 

GRID (rastr). GRID je matice pravidelně rozmístěných buněk, které reprezentují 

nadmořskou výšku. Zpravidla se v GIS jedná o výsledek interpolace. Interpolace je jedna 

z metod lokálního odhadu, čímž se rozumí, že pracuje pouze s nejbližším okolím bodu, pro 

který má být výška určena. Jedná se tedy o zjištění neznámé hodnoty na základě hodnot 

známých. Další typ datového modelu je TIN, který je založen na budování nepravidelné 

trojúhelníkové sítě (triangulace) a je určen pro ukládání dat DMT. Trojúhelníky jsou 

konstruovány nad základními konstrukčními prvky, ze kterých je DMT vytvořen. [3] 
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3.4 Statgraphics 

Statgraphics je software, který se využívá pro analýzu dat. Jedná se o statistický 

nástroj, který je jednoduchý na ovládání. Program nabízí více než 150 statistických 

procedur pro základní i pokročilé statistiky, interval spolehlivosti, testování hypotéz, 

analýzy rozptylu, explorační analýzy, shlukové analýzy, prognózy, grafy. Dále možnosti 

specifikace úrovně spolehlivosti, změna písma a názvů grafů. Pracuje s kvalitativními  

i kvantitativními daty. Přepočty výsledků dělá automaticky se změnou vstupních 

parametrů. Skládá se z těchto komponent: 

• StatWizard – nápověda, která pomáhá vybrat vhodnou statistickou metodu, 

• StatAdvisor – zhodnocuje slovně vyhodnocené výsledky, 

• StatFolio – pomocí něho lze všechny výsledky uložit do jediného souboru, 

• StatPublish – vytváří html stránku, umožňuje vidět výsledky ve webovém 

prohlížeči. [4] 

Třicetidenní licencovaná verze Statgraphicsu je k dispozici na webových 

stránkách StatGraphics Centurion Statistics Software. 

 

Obrázek 1: Statgraphics 
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4 Současný stav problematiky 

Analýza viditelnosti je jednou ze základních analýz při plánování nových objektů  

a jejich estetického dopadu na okolní krajinu což bylo publikováno v článku Viditelnost 

Hydrologické modelování GIS serveru na FŽP UJEP. [5] 

Podle Rapanta „je cílem analýzy viditelnosti zjištění oblasti povrchu viditelné 

z daného bodu.“ [6] 

4.1 Analýza viditelnosti v ArcGIS 

V prostředí ArcGIS existují 3 základní nástroje výpočtu viditelnosti.  

4.1.1 Line of sight 

Line of sight je metoda sledující viditelnost na úsečce mezi dvěma body. Vstupními 

parametry jsou počáteční a koncový bod a případně se zadá i výška pozorovatele. Nástroj 

linii rozdělí na úseky, které jsou z počátečního 

bodu viditelné a které neviditelné. Vstupními 

daty jsou DMR a linie. Výsledkem je nová 

linie (Obrázek 2), která vytváří spojnici mezi 

počátečním a koncovým bodem vstupu a 

znázorňuje, které její části jsou viditelné 

(zelená barva) a neviditelné (červená barva). 

[7] 

4.1.2 Viewshed 

Viewshed je nástroj určující viditelnost reliéfu v prostředí ArcGIS. Vstupní data 

jsou DMR a body nebo linie (místa, odkud je DMR pozorován). Viewshed je založen na 

algoritmu, který odhaduje rozdíl nadmořských výšek mezi buňkou pozorovacího bodu  

a cílovou pozorovanou buňkou. Pokud se mezi pozorovatelem a cílovou buňkou nachází 

buňka s vyšší hodnotou, než je výška pozorovatele, je blokována a označena jako „Not 

Visible“. [7] 

Obrázek 2: viditelnost na linii 
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Existuje možnost upřesnit analýzu pomocí dalších vstupních parametrů (vyvýšení 

zdroje, či cíle, úhel pohledu, dohledovou vzdálenost) pokud jsou přidány do atributové 

tabulky vstupní vrstvy míst pozorování. Výsledkem je rastrový GRID, kde jsou jednotlivé 

buňky ohodnoceny počtem míst, ze kterých je na ně vidět. V případě vyhodnocení 

viditelnosti z linie vyjadřují hodnoty buněk tohoto GRIDu počet vertexů, ze kterých lze 

buňku reliéfu pozorovat. Tento rastr může být dále převeden na rastr o dvou  

hodnotách – viditelné části a části neviditelné (skryté za překážkou). [8] 

Základní volitelné vlastnosti (Obrázek 3): 

• OFFSETA – výška nad terénem  

• OFFSETB – vyvýšení cíle nad terénem  

• AZIMUTH1, AZIMUTH2 – horizontální 

úhel pohledu 

• VERT1, VERT2 – vertikální úhel pohledu 

• RADIUS1, RADIUS2 – nastavení 

vzdálenosti, od které a do které se bude 

viditelnost počítat). [8] 

Algoritmus viewshed 

Algoritmus výpočtu podle Claytona Crawforda (Obrázek 4). Nejprve se určí 

počáteční bod (místo pozorovatele) vytvoří se linie viditelnosti (Line of Sight) ke středům 

všech přilehlých buněk (tyrkysová barva čar). Vybrané buňky znázorněny na obrázku 

červeně. Poté se ověří viditelnosti těchto buněk 

porovnáním jejich nadmořské výšky s výškou 

počátečního bodu. Je – li výška cílové buňky 

stejná nebo vyšší, je označena kódem „1“ a ve 

výsledku analýzy bude viditelná. Výškový úhel 

mezi počátkem a cílem je uložen. Dále se zvýší 

horizont o 1 buňku (zelený rámeček). Line of 

Sight je spočítán pro každou z těchto buněk 

Obrázek 3: vlastnosti vyhlídkových bodů 

Obrázek 4: algoritmus viewshed 
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(označené žlutě). Viditelnosti se určí výpočtem a porovnání dvou úhlů. První výška je 

odvozena pro bod, kde Line of Sight protne předchozí horizont (kde se protne žlutá a 

červená linie). Úhel mezi počátkem a odvozeným bodem je opět zaznamenán. Druhý úhel 

je vypočítán mezi počátkem a cílovým bodem v zeleném horizontu. Pokud je druhý úhel 

větší než první, je cílová buňka označená jako viditelná a druhý úhel je uložen namísto 

úhlu z předchozího horizontu. Pokud je první úhel vyšší než druhý, je buňka označena jako 

„Not Visible“. Horizont je zvětšen, výšky jsou odvozeny, vypočítány úhly a nejvyšší je 

uložen. Tento proces se opakuje, dokud nejsou označené všechny buňky GRIDu. [7] 

 

Obrázek 5: parametry metody Viewshed a její zobrazení 

4.1.3 Visibility 

 Metoda visibility je integrována pouze v modulu Single Output Map Algebra 

(analogicky Multiple Output Map Algebra). Řeší otázky: která místa jsou z daných 

pozorovatelen viditelná a z kolika pozorovatelen je viditelný daný objekt/místo. [9] 

Vstupní vrstvou je GRID a bodový nebo liniový geoprvek (místa pozorovatele). 

Lze volit mezi metodou frequency či observers. FREQUENCY počítá z kolika 

pozorovatelen je dané místo (pixel) vidět. OBSERVERS zjišťuje z kolika a ze kterých 

pozorovatelen je dané místo (pixel) vidět: možné pouze při použití bodu. [9] 
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Ukázka příkazu: Visibility(<grid>, <feature>, {POINT | LINE}, {FREQUENCY | 

OBSERVERS}) 

 

 

4.2 Prezentace/Popis řešeného problému 

 Základním problémem analýzy viditelnosti (kapitola 4.1.2) je vyhodnocení 

viditelnosti jen z vertexů a nodů na linii (Obrázek 7). U některých linií, které mají mezi 

vertexy větší vzdálenost, může dojít ke zkreslení výsledků analýzy. Některá místa, která 

jsou z linie viditelná, se při analýze nezviditelní z důvodu, že není vyhodnocena viditelnost 

mezi těmito vzdálenějšími vertexy. 

 Ovlivnění výsledků analýzy viditelnosti změnou rozlišení DMR publikuje  

i v popisu funkce Viewshed ArcGIS desktop na webových Help stránkách. [10] 

Obrázek 6: parametry metody Vibility 
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Obrázek 7: princip součtu viditelností z jednotlivých vertexů linie 

 

4.2.1 Testování analýzy viditelnosti z linie 

V rámci studia současného stavu řešené problematiky a také pro potřeby prezentace 

problému jsem provedla testování analýzy viditelnosti z linie v zastavěné oblasti, kde se 

vliv geometrie linie pozorovatele více projeví. Testování nad oblastí ul. 17 listopadu 

Ostrava – Poruba z tramvaje, měněno bylo rozmístění a počet bodů na linii.  

Testovanou variantou bylo i navýšení terénu o budovy. 
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Analýzou je zjištěno, že při rozdělení dané linie na více segmentů je lépe 

charakterizovaná skutečná viditelnost průběhu trasy (Obrázek 8 a Obrázek 9).  

Cílem testů není testovat a ověřovat, zda výsledek analýzy je reálný a odpovídá 

skutečnosti, ale prezentovat způsob fungování vyhodnocení viditelnosti v ArcGIS a možné 

ovlivnění výsledků analýzy úpravou vstupních dat. 
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Obrázek 8: srovnání změn v počtech vertexů 
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Obrázek 9: porovnání počtu a rozmístění vertexů 
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Závěry z testování vyhodnocení viditelnosti z linie 

Testováním problematiky vyhodnocení viditelnosti z linie se zjistilo, že na výsledek 

analýzy viditelnosti má s ohledem na místo pozorování vliv: 

• počet vertexů na linii, 

• rozmístění vertexů 

a v členitějším terénu je tento vliv větší, naopak při navýšení místa pozorování je vliv 

menší.  

 V rámci této práce je navrženým řešením segmentace linie pozorování. Těmito 

analýzami bylo zjištěno, že u linie, která má od sebe vzdálenější 2 vertexy, výsledná 

viditelnost nereprezentuje skutečný průběh trasy. Při projití cesty, uvidíme více míst než 

nám analýza viewshed implicitně vypočte. Z tohoto důvodu je nutné takovéto vzdálené 

vertexy ještě proložit jinými body, z kterých bude viditelnost vypočtena. Viewshed tedy 

průběh linie řeší pouze částečně, vyhodnocuje jen z lomových bodů. Problém je nalézt 

optimální počet vertexů pro vložení z důvodu, že se extrémně zvyšuje doba výpočtu a po 

určité hranici se stav viditelné plochy prakticky nemění. 

 Ověření tvrzení a také potvrzení, že na výsledek analýzy viditelnosti má vliv  

i rozlišení1 rastru DMR je doplněním této studie. Pro tyto účely byl vytvořen nástroj 

VIELYNE, který vytváří statistický soubor s hodnotami velikosti viditelné plochy 

s různým rozlišením rastru DMR, s různým počtem vertexů na linii. Dalším výsledkem 

jsou informace o počtu viditelných buněk, doba výpočtu a vzdálenosti vertexů na linii.  

4.2.2 Možnosti segmentace linie v ArcGIS 

 V ArcGIS 9.3 jsou možné pouze manuální řešení rozdělení linie na segmenty a to 

pomocí modulu Editor funkcí Split a Divide. Split a Divide jsou sobě si velmi podobné 

funkce, v automatizovaném řešení nemohou být použity. Novinkou ArcGIS 10 je nová 

funkce Densify (Obrázek 10). 

                                                 
1 Velikost buňky rastru v raster dataset 
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Split 

Rozdělí vybraný liniový segment podle požadované délky nebo procentuálně a buď od 

konce, nebo od začátku linie. Je nutné interaktivně vybrat linii a pak ji postupně dělit. 

Divide 

Umístí po dráze linie nové prvky. Volba mezi udáním počtu nových prvků, nebo jejich 

vzájemnou vzdáleností. Možnost vymazat původní prvek. Stejně jako u Split je potřeba 

vybrat linii a pak postupně dělit. 

Densify 

Dočasně přidává vertexy na linii podle kritéria: 

• vzdálenost, 

• maximální odchylky výšky,  

• maximální úhel odklonu. 

 

 

Obrázek 10: parametry funkce Densify 

4.3 Citlivostní analýza 

„Citlivostní analýza kvantifikuje vliv změn hodnot vstupních parametrů na jejich 

výsledky a katalogizuje tyto parametry podle jejich význačnosti.“ [11] 

Základními metodami zpracování citlivostní analýzy jsou deterministické, statistické 

a další metody. Zde byla využita metoda vyhodnocení citlivostní analýzy formou ANOVY.  

4.3.1 ANOVA 

Rozšířením dvouvýběrových testů pro střední hodnoty je podle Ing. Litschmannové 

[12] analýza rozptylu neboli ANOVA, která umožňuje srovnávat několik středních hodnot 

nezávislých náhodných výběrů.  
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„Analýza rozptylu ve své parametrické podobě předpokládá tzv. homoskedasticitu 

(identické rozptyly). Na porušení normality (ANOVA) není příliš citlivá, zvlášť pokud 

mají všechny výběry rozsah větší než 30. Testovou statistikou je při analýze rozptylu  

F – poměr, který byl odvozen na základě analýzy variability vstupních datových souborů. 

Statistika F – poměr je citlivá na platnost hypotézy H0
2, která je formulována jako rovnost 

středních hodnot zkoumaných náhodných výběru. Jednotlivé mezivýsledky, získané  

v průběhu analýzy rozptylu, jsou průběžně a systematicky zaznamenávány v tabulce 

ANOVA (Tabulka 1). Druhým krokem při analýze rozptylu je post hoc analýza, která 

spočívá v porovnávání výběrových průměrů všech dvojic populací s cílem vybrat 

homogenní (srovnatelné) populace. Kritériem pro zařazení do homogenních skupin může 

být například LSD – statistika (metoda nejmenšího významného rozdílu). Post hoc analýza 

se provádí pouze v případě zamítnutí H0. Použijeme – li ji v případě, kdy H0 nezamítneme, 

můžeme dostat falešné výsledky.“ Publikováno Ing. Martinou Litschmannovou v Úvodu 

do statistiky [12]. 

Testovací kritérium F – poměr 

 Sledujeme, zda jsou průměry jednotlivých skupin rozdílné vlivem různých 

středních hodnot příslušných populací. Nebo zda lze rozdíly mezi průměry přičíst 

náhodnému kolísání. Liší – li se průměry jednotlivých skupin vlivem různých středních 

hodnot příslušných populací, pak musí být rozptyl mezi třídami dostatečně velký vzhledem 

k rozptylu uvnitř tříd. [12] 

Testovací kritérium, které se na počest Ronalda Fishera nazývá F – poměr 

− = . 
, kde MSB je rozptyl mezi třídami a MSW je reziduální rozptyl (rozptyl vnitřního 

faktoru). 

Není – li H0 pravdivá (střední hodnoty nejsou stejné), pak variabilita mezi třídami 

SSB bude relativně velká vůči variabilitě uvnitř tříd SSe a F – poměr bude mnohem větší 

než 1. Čím větší je F – poměr, tím méně je H0 pravděpodobná. [12] 

                                                 
2 Nulová hypotéza 
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V případě platnosti nulové hypotézy má F – poměr Fisher – Snedecorovo rozdělení 

s k – 1 stupni volnosti v čitateli a n – k stupni volnosti ve jmenovateli. [12] 

Abychom test mohli dokončit, zbývá nám popsat způsob výpočtu p – hodnotu. 

Protože o zamítnutí H0 vypovídají hodnoty kritéria – mnohem větší než 1, je zřejmé, že  

− ℎ = 1 − ( ) 

, kde ( )je distribuční funkce Fisherova – Snedecorova rozdělení s − 1 stupni 

volnosti v čitateli a −  stupni volnosti ve jmenovateli. [12] 

Fisherovo LSD (metoda nejmenšího významného rozdílu)  

Fisherovo LSD patří mezi nejstarší metody vícenásobného porovnávání. Jejím 

autorem je sir R. A. Fisher, autor analýzy rozptylu. Nulovou hypotézu zamítáme pokud  

− ≥  

, kde LSDij nazýváme nejmenší signifikantní diferencí a určíme ji jako  

=  1 − 2 1 + 1
 

, kde ( − ) je (1 − ) kvantil Studentova rozdělení s −  stupni volnosti. 

[12] 

Nevýhodou metody je, že celková pravděpodobnost chyby I. druhu3 je vyšší 

(obvykle podstatně vyšší) než hladina významnosti α zvolená pro jednotlivá dílčí 

porovnávání dvojic. [12] 

Cílem metody je udržet danou pravděpodobnost chyby prvního druhu α a  

v podstatě ji rozdělit mezi všechna porovnání. [12] 

                                                 
3 H0 platí, ale mi ji zamítáme, závažnější typ chyby 
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Tabulka 1: tabulka ANOVA 

Zdroj 

proměnlivosti 
Součet čtverců 

Stupeň 

volnosti 

Průměrný 

čtverec 

(rozptyl) 

Testovaná st. F 

– poměr 
p – value 

Mezitřídní 

faktor 
= ( − )  k – 1 = − 1   

Vnitřní faktor = −  N – k = −  − =  1 − ( − ) 

Celkový = −  N – 1    

Dvoufaktorová ANOVA 

„Při dvoufaktorové analýze rozptylu se provádí experimenty na různých úrovních 

dvou faktorů A a B. Kombinace úrovní faktorů tvoří typickou mřížkovou strukturu, jejímž 

elementem je tzv. cela. Platí, že (i,j) – tá cela odpovídá kombinaci úrovně Ai faktoru A a Bj 

faktoru B. V každé cele je obecně nij pozorování. Často se však setkáváme s případem bez 

opakování, kdy v každé cele je pouze jediné pozorování, nij=1. Kromě řádkových αi  

a sloupcových βj efektů se zde vyskytuje také interakční člen τij. Tento člen je důsledkem 

různých kombinací sloupcových a řádkových efektů.“ [13] 

„Obvykle se užívá Tukeyův model interakce, vyjádřený tvarem τij=C*αi*βj, kde C je 

konstanta. U těchto modelů obsahuje každá cela právě jednu hodnotu yij. O chybách εij se 

předpokládá, že jsou to nezávislé a stejně rozdělené náhodné veličiny s nulovou střední 

hodnotou a konstantním rozptylem. K testování se navíc předpokládá, že rozdělení chyb je 

normální. Definují se omezující podmínky  

∝ = 0; = 0; = 0; = 0 

V případě pouze aditivního působení jednotlivých faktorů je = 0 pro všechna 

i=1, …,N a j=1, …,M. Odhady parametrů , ,  lze pak určit ze vztahů 
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̂ = 1 , = 1 − ̂ , = 1 − ̂  
Pro rezidua ̂  platí ̂ = − ̂ − − . K určení interakce můžeme využít 

skutečnost, že = ( ) − − −  a pro odhad interakcí platí přibližně ̂ ≈ ̂ . 

Pak lze snadno identifikovat Tukeyův model interakce. Platí – li tento model, vyjde na 

grafu ̂  vs.    lineární trend. Ze směrnice odpovídající regresní přímky se odhadne 

parametr C. Na základě analýzy rozptylu pro dvojné třídění s interakcí Tukeyova typu 

(tabulka ANOVA) se zjistí součty čtverců pro jednotlivé faktory a průměrný čtverec. 

Pomocí F – kritéria lze opět provádět statistické testy.“ [13] 

Postup dvoufaktorové analýzy rozptylu bez opakování 

„Pro dvoufaktorovou analýzu rozptylu a modelu s pevnými efekty v případě nij=1, 

tedy bez opakování v cele, se předpokládá možnost interakce Tukeyova typu. Provádí se 

odhady parametrů, testy významnosti a ověření interakce, resp. transformace, vedoucí 

k aditivitě efektů. Vstupem je obdélníková tabulka dat pro A1,…, AN úrovní faktoru  

A (řádky) a B1, …, BM úrovní faktoru B (sloupce), {yi}, j=1,…., N a j=1, …, M. Pro 

všechny testy je standardně uvažována hladina významnosti α=0,05. Postup obsahuje 

stejné kroky jako postup jednofaktorové analýzy rozptylu: 

1. Příprava dat 

a. Velikost výběru. 

b. Chybějící hodnoty. 

c. Typ dat. 

d. Odlehlé hodnoty. 

2. Průměry a efekty úrovní: jsou vypočteny odhady parametrů: celkový průměr ̂ , 
řádkové efekty , sloupcové efekty , interakční člen ̂  a Tukeyho konstanta C. 

3. ANOVA tabulka: je sestavena tabulka ANOVA a provedeny testy významností 

faktorů A, B a AB. 

a. Za předpokladu normality a homoskedasticity: F – testy významnosti 

faktorů, resp. interakcí, včetně kombinovaných testů pro ověření celkové 

významnosti faktorů A, B. 
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b. Za předpokladu nenormality nebo heteroskedasticity: Friedmanův4 

pořadový neparametrický test.  

4. Graf neaditivity5: je kreslen graf neaditivity včetně určení optimální mocninné 

transformace  pro zajištění aktivity. Lze zadat provedení analýzy pro 

transformovaná data, pokud jsou kladná.“ [13] 

                                                 
4 Původní data jsou nahrazena svými pořadími 
5 Graf rezidua ̂  vs. ∝ / ̂  
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5 Nástroj VIELYNE 

 V rámci zpracování zadaného úkolu byl navrhnut a vytvořen nástroj VIELYNE 

jako zkratka Viewshed analysis of line. Nástroj byl vytvořen 

za účelem testování vlivu počtu a rozestupů vertexů linie 

pozorování na výstupy Viewshed analýzy (viditelnou oblast). 

Viewshed analýza při zadání linie jako výchozího geoprvku  

pozorování využívá při výpočtu pouze její vertexy. Jak bylo 

ukázáno již v kapitole 4.2.1. Analýza u linií s malým počtem 

vertexů bývá méně přesná. Pokud chceme vystihnout 

detailnější průběh linie, musíme zvýšit hustotu vertexů.  

Nástroj VIELYNE (Obrázek 12) byl vytvořen tak, aby 

po určitém kroku (jak z hlediska vzdálenosti vertexů linie 

pozorování, tak rozlišení rastru DMR) prováděl analýzu 

viditelnosti a zaznamenával statisticky významné ukazatele. 

K tomu bylo využito knihovny ArcPy, která umožňuje 

automatizovat procesy ArcGIS softwaru. Nástroj byl 

implementován do ArcToolboxu (Obrázek 11), který 

umožňuje snadný grafický přístup. 

 

5.1 Vstupy 

Vstupní rastr – vstupní DMR nad, kterým se bude vytvářet analýza viditelnosti. 

Analyzované rozlišení – řetězec vymezující počáteční a koncovou hodnotu prostorového 

rozlišení DMR a krok po, kterém se rozlišení zvyšuje. Jsou očekávány celočíselné hodnoty 

odděleny mezerou v sekvenci začátek krok konec. Např. 50 5 100 znamená, že analýza 

začíná na rozlišení 50x50m a v každém cyklu se zvýší o 5 a končí rozlišením 100x100. 

Vstupní linie – vstupní linie popisující linii pozorování. 

Obrázek 11: ArcToolbox 

VIELYNE 



Martina Dohnalová: Citlivostní analýza vyhodnocení viditelnosti z linie v ArcGIS 

2012   22

Vzdálenost mezi vertexy – vzdálenost mezi vertexy, po které je přidán vertex nový. 

Struktura a význam zadaných hodnot se řídí stejnými pravidly jako analyzované rozlišení. 

Název výstupu – základ pro pojmenování výsledných rastrů viditelnosti, zbytek názvu 

tvoří číselné vyjádření vzdálenosti mezi vertexy linie pozorování a rozlišení analyzovaného 

rastru DMR. 

Výstupní složka – umístění, do kterého se ukládají výsledky analýzy. 

Export statistiky – uživatel si může nechat vytvořit textový soubor obsahující statistky 

výpočtu (Rozlišení rastru DMR, Vzdálenost mezi vertexy linie pozorování, Počet vertexu 

na linii pozorování, Počet viditelných buněk DMR, Velikost viditelné plochy [m2], Doba 

výpočtu [min]). Textový soubor je koncipován pro snadný import do Excelu. 

 

Obrázek 12: nástroj VIELYNE 

5.2 Výpočet 

Po kontrole vstupů si program zaznamená počáteční čas pro pozdější vyhodnocení 

doby výpočtu. Následuje první cyklus, který pro každý krok vzdálenosti rozdělí linii 

vertexy v uživatelem požadované vzdálenosti. Toto bylo dosaženo funkcí DENSIFY, která 

je popsaná výše v kapitole Densify. Tato funkce nevytváří nový shapefile, ale pouze 

upravuje současný. Proto je před jejím použitím liniová vrstva zkopírována do dočasného 

souboru pomocí funkce Copy. Na závěr skriptu jsou takto vytvořené dočasné soubory 

vymazány. Poté se uloží dosavadní čas, který se později přičte k délce průběhu druhého 

cyklu, aby se odstranili časové nerovnosti způsobené touto prvotní operací. 
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Druhý cyklus je vnořen do prvního a postupuje po kroku rozlišení. V každém kroku 

se původní rastr převzorkuje pomocí funkce Resample Management. Převzorkování změní 

rozlišení rastru na požadovanou velikost. To způsobí změnu pozic buňky rastru a jejich 

hodnoty se musí přepočítat tzv. interpolační metodou. Interpolace byla zvolena bilineární, 

která určuje novou hodnotu buňky na základě váženého průměru vzdáleností čtyř 

nejbližších středů buněk. Tato metoda je kompromisem mezi přesností a výpočetní 

rychlostí. 

Z takto nově vytvořeného rastru a vertexy segmentované linie se vyhodnotí 

viditelnost pomocí funkce Viewshed, jejíž algoritmus je popsán v kapitole 4.1.2. Zde se 

zastaví čas výpočtu druhého cyklu a sečte se s prvním. Pokud se uživatel rozhodl 

vyexportovat statistiku, je tato hodnota zapsána do výsledného textového souboru. 

Společně s časem se pro každý výpočet viditelnosti uloží další údaje: 

• počet vertexů na linii – získává se z upraveného shapefilu linie. Pomocí 

CalculateField funkce se z geometrické složky geoprvku vypočítá množství 

vertexů. 

• počet viditelných buněk – zjistí se z atributové tabulky rastru viditelnosti. 

Výsledkem viditelnostní analýzy je rastr, který má v hodnotách buněk počet 

vertexů, ze kterých je buňka viditelná. Za každou nenulovou buňku se tedy počet 

viditelných buněk zvýší o jednu.  

• velikost viditelné plochy – vznikne vynásobením počtu viditelných buněk, plošnou 

velikostí buňky rastru.  
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Obrázek 13: diagram VIELYNE 

5.3 Výstupy 

Základním výstupem nástroje jsou rastry viditelnosti z jednotlivých cyklů. Ukládají 

se do uživatelem specifikované složky a v názvu nesou jednoznačné označení parametrů 

pro jasnou identifikaci. 
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Další možností výstupu, který si uživatel může zvolit je export statistiky. Lze ho 

jednoduše převést z textového formátu do tabulkového. Pro transformaci se využívá pouhé 

otevření textového dokument v Excelu a pomocí průvodce importu předefinovat na 

tabulku. Pole jsou oddělena pomocí oddělovače tabulátoru. Formát dat je obecný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: druhý krok importu 

Obrázek 16: závěrečný krok importu 

Obrázek 14: první krok importu do Excelu 
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Obrázek 17: struktura vložených dat v Excelu 



Martina Dohnalová: Citlivostní analýza vyhodnocení viditelnosti z linie v ArcGIS 

2012   27

6 Citlivostní analýza vyhodnocení viditelnosti z 

linie 

 Pro zhodnocení citlivostní analýzy je využit export statistiky vytvořené nástrojem 

VIELYNE pro různých 6 linií a terén ASTER GDEM (Obrázek 18). Hlavním cílem je 

zhodnotit závislost velikosti viditelné plochy na vzdálenosti mezi vertexy linie pozorování 

a rozlišení rastru DMR, ale vyhodnotí se i dopad na dobu výpočtu. Závislost vstupních 

parametrů (vzdálenost mezi vertexy linie pozorování a rozlišení rastru DMR) na výstup 

(velikost viditelné plochy a doba výpočtu) analyzuji pomocí dvoufaktorové ANOVY 

(kapitola 4.3.1). Analyzované rozlišení DMR [px] a vzdálenost mezi vertexy linie 

pozorování [m] jsou zvolenými faktory analýzy a byly nastaveny na intervaly od 20m do 

50m po 5 metrech a od 50m do 1000m po 50 metrech. Jednotlivé délky se analyzují 

samostatně pro velikost viditelné plochy a dobu výpočtu. Výsledkem je vyhodnocení 

závislosti viditelnosti při různě zadaných parametrech. 

6.1 Použitá data 

 V použitém terénu ASTER GDEM (Earth Remote Sensing Data Analysis Centre 

2011) byl vybrán N49E017, který prezentuje část Moravsko – Slezského regiónu okolí 

řeky Morávky v České republice. Data jsou distribuována ve WGS84/EGM96. Byla 

transformována do JTSK (EPSG:2065) s velikostí 3175x4514 pixelů a rozlišením 26 m. 

Nejvyšší nadmořská výška 1163 m, průměrná výška 625 m, průměrný sklon 7,8°. Linie 

pozorování jsou dlouhé cca 10 km s původní vzdáleností mezi vertexy do 1 km. Jedná se  

o tyto linie: 

• obecná linie, 

• vrstevnice – křivka spojující body se stejnou nadmořskou výškou v terénu,  

• vrstevnice s hladším průběhem, 

• spádnice – čára kolmá k vrstevnici, prochází ve směru spádu,  

• údolnice – křivka spojující místa největšího vyhloubení příčného řezu údolím, 

• hřbetnice – křivka dvou přilehlých svahů téhož hřbetu.  
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Obrázek 18: statisticky analyzovaná data 

6.2 Výstupy VIELYNE 

Celkem bylo přetransformováno 12 textových souborů do Excelu (podle postupu 

vysvětleného v kapitole 5.3) a z nich se dále vyhodnocovalo pomocí softwaru Statgraphics. 

Tabulky byly upraveny do podoby pro lepší znázornění podle faktorů a podle sledované 

vlastnosti. Ukázka sledovaných proměnných je viditelná z Tabulky 2 a Tabulky 3, linie 

hřbetnice pro krok 20 až 50 po 5. Celkem je 24 zpracovaných výstupních tabulek, 

z důvodu objemnosti je zbytek tabulek umístěn v příloze. 
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Tabulka 2: hřbetnice, počet viditelných buněk 

Velikost viditelné plochy [km2] – hřbetnice 

 
Vzdálenost mezi vertexy 

R
oz

li
še

ní
 r

as
tr

u 
 

20 25 30 35 40 45 50 

50 311,27 309,77 308,71 307,51 305,47 304,58 304,47 

45 303,38 301,86 300,87 299,35 298,15 297,48 295,94 

40 294,50 293,78 292,23 290,97 290,20 288,73 288,08 

35 286,31 285,39 283,31 282,93 281,75 280,23 279,79 

30 276,25 275,17 273,82 273,10 271,30 269,78 269,89 

25 267,42 266,04 264,33 262,91 262,90 261,59 260,94 

20 255,90 254,76 254,26 252,89 251,18 250,29 249,68 

 

Tabulka 3: hřbetnice, doba výpočtu 

Doba výpočtu [min] – hřbetnice 

 
Vzdálenost mezi vertexy 

R
oz

li
še

ní
 r

as
tr

u 

 
20 25 30 35 40 45 50 

50 16,98 13,73 11,42 9,85 8,66 7,72 6,97 

45 21,05 17,00 14,15 12,15 10,59 9,57 8,60 

40 26,47 21,29 17,78 15,36 13,35 12,02 10,99 

35 34,48 27,78 23,24 20,24 17,49 15,64 14,15 

30 46,80 37,76 31,49 27,17 23,67 21,34 19,33 

25 67,36 54,32 45,29 39,15 34,08 31,28 27,52 

20 105,30 84,93 71,50 60,98 53,26 47,57 43,04 

 

6.3 Dvoufaktorová ANOVA  

Podle Ing. Litschmanové [12] je účelem analýzy rozptylu testovat shody nulové 

hypotézy H0: µ1=µ2 (dvoufaktorová analýza). Výsledek (nulová hypotéza) nám říká, zda 

jsou střední hodnoty sledovaných parametrů stejné. V případě že se nulová hypotéza 

nezamítá, je výsledek jasný a testování končí. Když zamítáme H0 ve prospěch HA 

(alternativní hypotéza), znamená to, že se střední hodnoty liší a je nutné dále provést 

mnohonásobné porovnání (Post hoc analýza), které zjišťuje statisticky významné rozdíly 

v dané populaci (množině hodnot). Analýza byla provedena pomocí softwaru Statgraphics 

(kapitola 3.4). Odvozeno ze Skript Úvod do statistiky [12]. 
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 Jedná se zde o analýzu rozptylu bez opakování a s vyváženým návrhem, což 

znamená, že v každé podtřídě je proveden stejný počet zkoušek (jeden). Předpokládáme, že 

interakce mezi oběma faktory neexistuje. V tomto případě neznáme odhad rozptylu σ2 díky 

variabilitě mezi opakovanými výsledky uvnitř podtříd. Kdyby tedy zde existovala 

interakce mezi oběma faktory, je plně zahrnuta v reziduu6. [14] 

 Vyhodnocovány byly výše zmíněné linie (kapitola 6.1). Metodika výpočtu (kapitola 

4.3.1) i s obrázky je názorně rozepsána u linie hřbetnice, všechny ostatní budou prováděny 

na stejném principu podle postupu Melouna a Militkého. Faktor A = rozlišení rastru DMR. 

Faktor B = vzdálenost mezi vertexy linie pozorování.  

6.3.1 Hřbetnice 

20 – 50 po 5 m 

Velikost viditelné plochy 

Nulová hypotéza dvoufaktorové ANOVY o shodě středních hodnot (pomocí 

tabulky ANOVA, p – value < 0,05) byla na hladině významnosti 0,05 zamítnuta. Lze tedy 

tvrdit, že rozlišení rastru DMR a vzdálenost mezi vertexy linie pozorování mají vliv na 

výsledek velikosti viditelné plochy (Obrázek 19). Rozdílnost středních hodnot jednotlivých 

podskupin testováno pomocí F – kritéria (viz výše v kapitole 4.3.1). Vysoký F – poměr 

evokuje vysokou sílu testu, tedy značnou závislost. 

 

Obrázek 19: tabulka ANOVA velikosti viditelné plochy, 20 – 50, Hřbetnice 

                                                 
6 Náhodné chyby řešení 
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 Dále se podíváme na souhrnnou statistiku (Obrázek 20), která popisuje základní 

vyhodnocení. Uvádí celkovou průměrnou hodnotu velikosti viditelné plochy, průměry pro 

všechny kombinace, směrodatnou odchylku, intervalové odhady s 95 % intervalem 

spolehlivosti. 

 Rozsah výběru je 49, v každé třídě je 7 hodnot (znázorněné i v Tabulce 2). 

Průměrná hodnota velikosti viditelné plochy je 281,457 km2. Směrodatná odchylka je 

pouze necelých 0,132 km2, vzhledem k průměru je to zanedbatelné číslo. U rozlišení rastru 

DMR můžeme předpokládat, že se jedná o zcela jednoznačný identifikátor pro velikost 

viditelné plochy z důvodu, že F – poměr je extremně vysoký. Tím bude předem stanoveno, 

že při rozlišení rastru DMR 20, bude očekávaná velikost viditelné plochy v intervalu 

252,441 – 252,974 km2. Jedná se o velmi uspokojivý výsledek, který bude ověřen Post hoc 

analýzou.  

 

Obrázek 20: souhrnná statistika velikosti viditelné plochy, 20 – 50, Hřbetnice 

Grafickým znázorněním vidíme, že intervaly hodnot do sebe nezasahují ani v rámci 

velikosti viditelných plochy ani v rámci velikosti rozlišení rastru DMR (Obrázek 21). 

Směrodatná odchylka je tak malá, že nemůžeme postřehnout ani interval hodnot viditelné 

plochy. 
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Obrázek 21: průměry a 95% interval spolehlivosti rozlišení rastru na velikost viditelné plochy, Hřbetnice, 

20 – 50 

 U faktoru vzdálenosti mezi vertexy linie pozorování (Obrázek 22) je průběh 

podobný jako u rozlišení rastru DMR s tím rozdílem, že je zde vyšší rozptyl hodnot, a 

proto jsou intervaly širší a lépe viditelné. Je zde jasný fakt, že s menší vzdáleností mezi 

vertexy linie pozorování se zvyšují hodnoty velikosti viditelné plochy.  

 

Obrázek 22: průměry a 95% interval spolehlivosti vzdálenosti mezi vertexy na velikost viditelné plochy, 

Hřbetnice, 20 – 50 

Post hoc analýza: 

Nulová hypotéza byla zamítnuta, proto je splněna podmínka Post hoc analýzy a 

může být provedeno porovnání výběrových průměrů všech dvojic populace. Bude tak 

provedeno pomocí Fisherovi LSD metody (více viz kapitola 4.3.1). 
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 Potvrdilo se tvrzení, že rozlišení rastru DMR i vzdálenost mezi vertexy linie 

pozorování jsou jednoznačnými identifikátory velikosti viditelné plochy (Obrázek 23). 

Každá velikost je samostatná podskupina, která je statisticky významným rozdílem 

populace. Jednotlivé velikosti jsou dány přesným intervalem velikosti viditelné plochy 

(Tabulka 4). 

Tabulka 4: velikost viditelné plochy, Hřbetnice, 20 – 50 

Velikost viditelné plochy [108] m2 

faktor A faktor B 

20 2,52441 – 2,52974 20 2,84738 – 2,85271 

25 2,63468 – 2,64001 25 2,83556 – 2,84089 

30 2,72491 – 2,73023 30 2,82238 – 2,82770 

35 2,82548 – 2,83081 35 2,81112 – 2,81645 

40 2,90946 – 2,91479 40 2,79870 – 2,80503 
45 2,99311 – 2,99843 45 2,78688 – 2,79220 
50 3,07129 – 3,07662 50 2,78132 – 2,78665 

 

 

Obrázek 23: post hoc analýza velikosti viditelné plochy, Hřbetnice, 20 – 50 
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Doba výpočtu 

Na hladině významnosti 0,05 zamítáme nulovou hypotézu. Rozlišení rastru DMR a 

vzdálenost mezi vertexy linie pozorování mají vliv na dobu výpočtu (Obrázek 24).  

F – poměr vyšší než 1 značí závislost.  

 

Obrázek 24: tabulka ANOVA doba výpočtu, 20 – 50, Hřbetnice 

Průměrná hodnota doby výpočtu se pohybuje kolem 28 minut, směrodatná 

odchylka 2,5 (Obrázek 25) vzhledem k průměrně době výpočtu není až tak malá, proto se 

zde nachází širší intervaly hodnot.  

 

Obrázek 25: souhrnná statistika doba výpočtu, 20 – 50, Hřbetnice 

Rozptyl hodnot je zde zřejmý (Obrázek 26), některé intervaly do sebe zasahují, což 

naznačuje existenci podskupin, které si ověříme post hoc analýzou 
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Obrázek 26: průměry a 95% interval spolehlivosti doby výpočtu na rozlišení rastru DMR, 20 – 50, 

Hřbetnice 

 Ještě širší rozptyl hodnot se vyskytuje u vzdálenosti mezi vertexy linie pozorování 

(Obrázek 27), intervaly do sebe zasahují, budou se zde vyskytovat podskupiny. Hodnota 

20 vzdálenosti mezi vertexy linie pozorování bude jednoznačný identifikátor, identifikující 

interval doby výpočtu 40,4 až 50, 6 minut. 

 

Obrázek 27: průměry a 95% interval spolehlivosti doby výpočtu na vzdálenosti mezi vertexy, 20 – 50, 

Hřbetnice 
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Post hoc analýza: 

Nulová hypotéza byla zamítnuta, proto může být provedena Post hoc analýza. 

Hodnoty rozlišení rastru DMR 20, 25, 30, 35 jsou jednoznačnými identifikátory doby 

výpočtu (Obrázek 28). Tyto velikosti mají mezi sebou významný rozdíl. Velikost rozlišení 

DMR 40 – 50 tvoří podskupinu. Statistický rozdíl zde není významný, doba výpočtu se 

bude pohybovat v intervalu 5,7 – 21,9 minut. 

 

Obrázek 28: post hoc analýza doba výpočtu na rozlišení rastru DMR, 20 – 50, Hřbetnice 

Doba výpočtu v závislosti na vzdálenosti mezi vertexy linie pozorování (Obrázek 

29) naznačuje tyto skupiny a podskupiny: 20, 25, 30 – 35,40 – 50. Vzdálenosti 20  

(40,4 – 50,6 min.) a 25 (31,6 – 41,8 min) jsou jednoznačnými identifikátory doby výpočtu. 

U vzdálenosti mezi vertexy 30 – 35 m se doba výpočtu bude pohybovat 21,3 až 35,8 minut 

a u vzdálenosti 40 – 50 m bude výpočet trvat 13,5 – 28,1 minut. 
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Obrázek 29: post hoc analýza doba výpočtu na vzdálenosti mezi vertexy linie pozorování, 20 – 50m, 

Hřbetnice 

50 – 1000 po 50 

Velikost viditelné plochy 

Na hladině významnosti 0,05 opět zamítáme nulovou hypotézu. Rozlišení rastru 

DMR a vzdálenost mezi vertexy linie pozorování mají vliv na velikost viditelné plochy 

(Obrázek 30). Již vysoký F – poměr značí závislost. 
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Obrázek 30: tabulka ANOVA velikost viditelné plochy, 50 – 1000, Hřbetnice 

 

Celkový rozsah dat je 400, průměrná velikost viditelné plochy je 550,2 km2. U 

rozlišení rastru DMR je viditelné, že se zde budou vyskytovat jednoznačné identifikátory i 

podskupiny. Vzdálenost mezi vertexy linie pozorování se nejeví až tak jednoznačně jako 

rozlišení rastru DMR. Velikost viditelné plochy je u všech vzdáleností podobná se stále 

stejnou směrodatnou odchylkou (1662120) a některé velikosti se dokonce shodují, budou 

se skládat z podskupin (Obrázek 31). 
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Obrázek 31: souhrnná statistika velikosti viditelné plochy, 50 – 1000, Hřbetnice 

 

Rozlišení rastru DMR je graficky znázorněné na Obrázku 32. Nízký rozptyl hodnot 

velikostí viditelné plochy.  
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Obrázek 32: průměry a 95 interval spolehlivosti rozlišení rastru DMR velikosti viditelné plochy 50 – 1000, 

Hřbetnice 

Vzdálenost mezi vertexy linie pozorování je graficky znázorněná na Obrázku 33, 

od vzdálenosti 550 m do 1000 m se velikost viditelné plochy nemění a tvoří tak 

podskupinu. Předpokládané teorie budou ověřeny Post hoc analýzou. 

 

Obrázek 33: průměry a 95 interval spolehlivosti vzdálenosti mezi vertexy na počet viditelných buněk  

50 – 1000 m 

Post hoc analýza: 

Nulová hypotéza byla zamítnuta, proto je splněna podmínka Post hoc analýzy 

(Obrázek 34). U vzdálenosti 550 m až 1000 m se velikost viditelné plochy rapidně neliší a 
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jsou součástí jedné srovnatelné populace. Opět je potvrzeno, že menší vzdálenost mezi 

vertexy vyhodnocuje větší velikosti viditelné plochy (Tabulka 5). 

 

Obrázek 34: post hoc analýza velikosti viditelné plochy, Hřbetnice, 50 – 1000 

 

Tabulka 5: velikost viditelné plochy, Hřbetnice, 50 – 1000 

Velikost viditelné plochy [108] m2 
faktor A faktor B 

50 2,52955 – 2,59492 50 5,95215 – 6,01752 
100 3,14206 – 3,20744 100 5,85569 – 5,92107 
150 3,62721 – 3,69258 150 5,78256 – 5,84793 
200 4,14683 – 4,21221 200 5,72394 – 5,78932 
250 4,29644 – 4,36181 250 5,67096 – 5,73633 
300 4,59840 – 4,66377 300 – 350 5,58224 – 5,66475 
350 4,87920 – 4,94457 400 – 500 5,50745 – 5,57880 
400 5,14779 – 5,21317 550 – 1000 5,26659 – 5,33998 
450 5,32860 – 5,39398 
500 5,44956 – 5,51494 
550 5,91900 – 5,98437 

600 – 650 6,15356 – 6,23513 
700 6,42184 – 6,48721 

750 – 800 6,56347 – 6,64229 
850 7,21218 – 7,27756 

900 – 950 6,88994 – 6,98573 
1000 7,40831 – 7,47369 
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Doba výpočtu 

Na hladině významnosti 0,05 zamítáme nulovou hypotézu. Rozlišení rastru DMR a 

vzdálenost mezi vertexy linie pozorování mají vliv na dobu výpočtu (Obrázek 35).  

F – poměr vyšší než 1 značí závislost.  

 

 

Obrázek 35: tabulka ANOVA doba výpočtu 50 – 1000, Hřbetnice 

 

Průměrná doba výpočtu je 0,197 min. Počet výskytů 400. Je zde viditelné (Obrázek 

36), že se doba výpočtu s ohledem na předchozí interval faktorů (20 – 50), zjevně snížila a 

dosahuje nejvyšší hodnoty 1,52 minut. Směrodatná odchylka není výrazně vyšší, než 

samotné hodnoty, budou se zde tvořit podskupiny. Výjimkou bude první hodnota intervalu 

faktoru. 
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Obrázek 36: souhrnná statistika doba výpočtu 50 – 1000, Hřbetnice 

 

Oba faktory (Obrázek 37, Obrázek 38) naznačují prolínání intervalů do 

jednotlivých velikostí, což naznačuje existenci podskupin.  
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Obrázek 37: průměry a 95% interval spolehlivosti doby výpočtu na rozlišení rastru DMR, 50 – 1000 

 

Obrázek 38: průměry a 95% interval spolehlivosti doby výpočtu na vzdálenosti mezi vertexy, 50 – 1000 

Post hoc analýza: 

Nulová hypotéza zamítnuta, je splněna podmínka Post hoc analýzy. Faktor rozlišení 

rastru DMR (Obrázek 39) bude tvořen 2 podskupinami 200 – 1000 (doba výpočtu:  

0,014 – 0,286) a 100 – 150 (doba výpočtu: 0,090 – 0,592 min.) a samostatný identifikátor 

50 (doba výpočtu: 1, 369 – 1,670 min.).  
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Obrázek 39: post hoc analýza doba výpočtu na rozlišení rastru 50 – 1000 

 Faktor vzdálenost mezi vertexy linie pozorování (Obrázek 40) bude tvořen 

podskupinami 100 – 250 m (0,058 – 0,504 min.), 300 – 1000 m (0,0112 – 0,333) a 

samostatným identifikátorem 50 m (doba výpočtu 0,481 – 0,782 min). 

 

Obrázek 40: post hoc analýza doba výpočtu na vzdálenosti mezi vertexy 50 – 1000 m 
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6.3.2 Obecná linie 

20 – 50 po 5 m 

Velikost viditelné plochy 

Na hladině významnosti 0,05 zamítáme nulovou hypotézu o shodě středních hodnot 

(p – value = 0 tedy je < 0,05). Lze tedy tvrdit, že rozlišení rastru a vzdálenost mezi vertexy 

mají vliv na výsledek velikosti viditelné plochy. Již vysoký F – poměr evokuje závislost 

faktoru A = 1122,63, faktoru B = 70,79. Průměrná hodnota velikosti viditelné plochy je 

222,73 km2. 

Splněna podmínka post hoc analýzy pro jednotlivé faktory (Obrázek 41). Faktor A 

je jednoznačně určen, znamená to, že rozlišení rastru DMR je jedinečným identifikátorem, 

nemá žádné podskupiny. Faktor B je složen s podskupin 20, 25 – 30, 35 – 40, 45 – 50.  

 

Obrázek 41: post hoc analýza Obecné linie, velikost viditelné plochy, 20 – 50 

 Výsledné hodnoty velikosti viditelné plochy podle rozlišení rastru DMR a 

vzdálenosti mezi vertexy linie pozorování je uveden v Tabulce 6. 

Tabulka 6: velikost viditelné plochy podle faktorů, Obecná linie, 20 – 50 

Velikost viditelné plochy [108] m2 

faktor A faktor B 

20 1,94365 – 1,96565 20 2,28323 – 2,30523 
25 2,05213 – 2,07414 25 2,25737 – 2,27938 
30 2,11955 – 2,14155 30 2,23623 – 2,25824 
35 2,26046 – 2,28246 35 2,21315 – 2,23515 
40 2,32514 – 2,34715 40 2,19643 – 2,21843 
45 2,37957 – 2,40157 45 – 50 2,16292 – 2,18652 
50 2,43335 – 2,45536 
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Doba výpočtu 

Na hladině významnosti 0,05 zamítáme nulovou hypotézu o shodě středních hodnot 

(p – value = 0, je menší než 0,05). Rozlišení rastru a vzdálenost mezi vertexy mají vliv na 

výsledek doby výpočtu. F – poměr faktoru A =60,43, faktoru B = 14,74 evokuje závislost 

daných faktorů na závislé proměnné. Průměrná doba výpočtu je 24,67 min. Pokračujeme 

postupem post hoc analýzy (Obrázek 42), identifikované výsledky uvedeny v Tabulce 7. 

 

Obrázek 42: post hoc analýza Obecné linie, doba výpočtu 20 – 50 

 

Tabulka 7: doba výpočtu podle faktorů Obecná linie, 20 – 50 

Doba výpočtu [min] 

faktor A faktor B 

20 52,695 – 61,596 20 35,030 – 43,931 
25 31,939 – 40,840 25 26,916 – 35,816 
30 20,879 – 29,780 30 – 35 17,988 – 30,788 
35 14,227 – 23,128 40 – 50 11,353 – 24,1969 

40 – 50 4,780 – 19,028 

 

50 – 1000 po 50 m 

Velikost viditelné plochy 

Z tabulky ANOVA odvozeno zamítnutí nulové hypotézu pro oba faktory  

(p – hodnota = 0), tím se potvrdila závislost faktorů na velikosti viditelné plochy.  

F – poměr A faktoru = 2321, B faktoru 248,62. Průměrná hodnota velikosti viditelné 

plochy je 497,29 km2. Post hoc analýza znázorněna na Obrázku 43. Faktory jsou tvořeny 

podskupinami, které jsou uvedeny v Tabulce 8. Vyskytují se i jednoznačné identifikátory. 
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Obrázek 43: post hoc analýza Obecné linie, velikost viditelné plochy, 50 – 1000 

 

Tabulka 8: velikost viditelné plochy Obecná linie, 50 – 1000 

Velikost viditelné plochy [108] m2 

faktor A faktor B 

50 1,37220 – 1,50927 50 5,83596 – 5,97303 

100 2,04675 – 2,18382 100 5,70047 – 5,83754 

150 2,71871 – 2,85578 150 5,58457 – 5,72164 

200 3,29237 – 3,42943 200 5,47600 – 5,61307 

250 3,53043 – 3,66750 250 – 300 5,27210 – 5,50144 

300 3,75449 – 3,89155 350 – 400 5,10543 – 5,27605 

350 4,28499 – 4,42206 450 5,01429 – 5,15136 

400 4,53883 – 4,67589 500 – 600 4,90625 – 5,04331 

450 4,90730 – 5,04436 650 – 700 4,65642 – 4,85239 

500, 650 5,17809 – 5,40006 750 – 900 4,39318 – 4,55134 

550 5,37768 – 5,51474 950 – 1000 3,98029 – 4,11736 

600 5,87975 – 6,01681 
  

700 – 750 6,01209 – 6,15115 
  

800 6,32315 – 6,46021 
  

850 – 900 6,84037 – 7,03818 
  

950 6,75933 – 6,89640   

1000 7,09247 – 7,22953   
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Doba výpočtu 

Nulová hypotéza je zamítnuta, F – poměr u vzdálenosti mezi vertexy se snižuje, 

činí 2,20 (p – hodnota = 0,0029). Rozlišení rastru DMR 14,34 (p – hodnota = 0,0000). 

Průměrná hodnota času výpočtu je 0,1727 minut. Z post hoc analýzy (Obrázek 44) 

vyplívají u faktoru A tyto homogenní skupiny: 50 (doba výpočtu: 1,065 – 1,322 min.), 100 

(doba výpočtu = 0,225 – 0,483) a podskupina 150 – 1000 (doba výpočtu = 0,038 – 0,328 

min.). Faktor B je charakterizován těmito skupinami: 50 (0,409 – 0,667 min.), 100 – 200 

(0,068 – 0,432 min.) a 250 – 1000 (0,008 – 0,308). 

 

Obrázek 44: post hoc analýza Obecné linie, doba výpočtu, 50 – 1000 

6.3.3 Spádnice 

20 – 50 po 5 m 

Velikost viditelné plochy 

Na hladině významnosti 0,05 zamítáme nulovou hypotézu o shodě středních hodnot 

(p – value = 0). Rozlišení rastru DMR a vzdálenost mezi vertexy linie pozorování mají vliv 

na výslednou velikost viditelné plochy. Vysoký F – poměr evokuje závislost. Faktor  

A =1664,07 m a faktor B = 86,48. Průměrná hodnota velikosti viditelné plochy je 185,48 

km2. Splněny podmínky post hoc analýzy pro jednotlivé faktory (Obrázek 45).  

Rozlišení rastru DMR i vzdálenost mezi vertexy linie pozorování jsou 

jednoznačnými identifikátory velikosti viditelné plochy, nemají žádné podskupiny 

(Tabulka 9). Pro menší rozlišení rastru DMR velikost viditelné plochy stoupá. S menší 

vzdáleností mezi vertexy linie pozorování velikost viditelné plochy stoupá. 
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Obrázek 45: post hoc analýza Spádnice, velikost viditelné plochy, 20 50 

 

Tabulka 9: velikost viditelné plochy podle faktorů Spádnice, 20 – 50 

Velikost viditelné plochy [*102 km2] 

faktor A faktor B 

20 1,60852 – 1,62378  20 1,89128 – 1,90655  
25 1,72272 – 1,73798  25 1,87912 – 1,89438  
30 1,78860 – 1,80386 30 1,86564 – 1,88090 
35 1,87504 – 1,8903 35 1,84844 – 1,86371  
40 1,91203 – 1,92729  40 1,83672 – 1,85198  
45 1,95434 – 1,9696 45 1,81566 – 1,83092  

50 2,06861 – 2,08387  50 1,79298 – 1,80825  
 

Doba výpočtu 

Z tabulky ANOVA je opět zamítnuta nulová hypotézu pro oba faktory (p – hodnota 

= 0) a tím se potvrdila závislost faktorů na počtu viditelných buněk. F – poměr A  

faktoru = 61,71, B faktoru =14,40. Průměrná doba výpočtu je 15,03 min. Post hoc analýza 

pro jednotlivé faktory znázorňuje Obrázek 46.  

S větším rozlišením rastru DMR se doba výpočtu zvyšuje. Čím menší počet buněk 

v rastru tím se viditelnost tvoří za kratší dobu. Čím kratší vzdálenost mezi vertexy tím je 

samozřejmě doba výpočtu viditelnosti vyšší. Výsledné intervaly doby výpočtu viditelnosti 

s ohledem na faktory v Tabulce 10. 

 

Obrázek 46: post hoc analýza Spádnice, doba výpočtu, 20 – 50 



Martina Dohnalová: Citlivostní analýza vyhodnocení viditelnosti z linie v ArcGIS 

2012   51

Tabulka 10: doba výpočtu podle faktorů Spádnice, 20 – 50 

Doba výpočtu [min] 

faktor A faktor B 

20 32,049 – 37,413 20 21,150 – 26,515 
25 19,601 – 24,966 25 – 30 13,388 – 21,724 
30 12,810 – 18,175 35 – 40 9,344 – 16,343 

35 – 40 6,078 – 14,067 45 – 50 7,037 – 13,540 

45 – 50 2,937 – 9,620 
 

50 – 1000 po 50 m 

Velikost viditelné plochy 

Nulová hypotéze je zamítnuta, p – hodnoty faktorů menší než hladina významnosti. 

F – poměr u faktoru A 3302,45 a u faktoru B 74,51. Průměrná hodnota velikost viditelné 

plochy je 440,722 km2. Potvrdila se závislost faktorů na velikosti viditelné plochy. 

Přejdeme k zjištění homogenních podskupin (Obrázek 47). Průběh intervalů velikosti 

viditelné plochy na faktorech uveden v Tabulce 11. 

 

 

Obrázek 47: post hoc analýza Spádnice, velikost viditelné plochy, 50 – 1000 
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Tabulka 11: velikost viditelné plochy podle faktorů Spádnice, 50 – 1000 

Velikost viditelné plochy [*102 km2] 

faktor A faktor B 

50 1,47519 – 1,55756  50 4,75852 – 4,84088 

100 2,11931 – 2,20167  100 – 150 4,62463 – 4,74641 

150 2,93360 – 3,01596 200 – 250 4,53178 – 4,63273 

200 3,42260 – 3,50496 300 – 450 4,40143 – 4,51288 

250 3,63797 – 3,72034  500 – 600 4,29095 – 4,42886 

300,750 4,10462 – 4,22928 650 4,27772 – 4,36008  

350 4,20632 – 4,28869  700 – 1000 4,16912 – 4,29302 

400 4,32858 – 4,41094   
 

450 4,60498 – 4,68734   
 

500 4,48944 – 4,57181   
 

600 4,90216 – 4,98452   
 

650 4,81186 – 4,89423   
 

550,900 5,01919 – 5,10854 
 

 

700 4,96147 – 5,04384  
 

 

800 5,24234 – 5,32470 
 

 

950 5,51100 – 5,59336 
 

 

850,1000 6,18782 – 6,27166 
 

 

 

Doba výpočtu 

Nulová hypotéze je zamítnuta, p – hodnoty faktorů menší než hladina významnosti. 

F – poměr u faktoru A 17,48 a u faktoru B 2,29. Průměrná hodnota doby výpočtu 0,128 

minut. Existuje zde závislost faktorů na počtu viditelných buněk. Dále pokračuje post hoc 

analýza (Obrázek 48). U obou faktorů je přítomen přímý identifikátor doby výpočtu 50 

(Tabulka 12). 
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Obrázek 48: post hoc analýza Spádnice, doba výpočtu, 50 – 1000 

 

Tabulka 12: doba výpočtu podle faktorů Spádnice, 50 – 1000 

Doba výpočtu [min] 

faktor A faktor B 

50 0,731 – 0,886 50 0,274 – 0,430 
100 0,175 – 0,331 100 – 250 0,057 – 0,288 

150 – 1000 0,007 – 0,227 300 – 1000 0,017 – 0,197 

 

6.3.4 Údolnice 

20 – 50 po 5 m 

Velikost viditelné plochy 

Nulová hypotéza zamítnuta, p – hodnota u obou faktorů rovna 0, F – poměr u 

faktoru A velmi vysoký (1472), u faktoru B 27,32. Potvrzena závislost faktoru A a B na 

velikosti viditelné plochy. Průměrná velikost viditelné plochy v populaci je 209,24 km2. 

Počet výskytů v populaci 49. Splněny podmínky post hoc analýzy. Provede se testování 

homogenních skupin (Obrázek 49). U faktoru A předpoklad jednoznačných identifikátorů 

díky velmi nízké směrodatné odchylce.  
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Obrázek 49: post hoc analýza Údolnice, velikost viditelné plochy, 20 – 50 

Z post hoc analýzy potvrzeno, že rozlišení rastru DMR je jednoznačný 

identifikátor, u vzdálenosti mezi vertexy linie pozorování jsou tvořeny podskupiny. 

Výsledky znázorněny v Tabulce 13. 

Tabulka 13: velikost viditelné plochy podle faktorů Údolnice, 20 – 50 

Velikost viditelné plochy [*102 km2] 

faktor A faktor B 

20 1,86699 – 1,88222  20 – 25 2,10479 – 2,12853 

25 1,96864 – 1,9838 30 – 35 2,08640 – 2,10385 

30 2,01888 – 2,0341 40 2,07511 – 2,09033  

35 2,08882 – 2,10404  45 – 50 2,05975 – 2,08111 

40 2,15976 – 2,17498  

45 2,21376 – 2,22899  

50 2,27701 – 2,29224  

 

Doba výpočtu 

Z tabulky ANOVA je opět zamítnuta nulová hypotézu pro oba faktory (p – hodnota = 0). 

Existuje závislost faktorů na době výpočtu. F – poměr A faktoru = 60,17 a B  

faktoru = 14,58. Post hoc analýza na Obrázku 50. Průměrná doba výpočtu populace je 

19,65 minut. Výsledky znázorněné v Tabulce 14. 

 

Obrázek 50: post hoc analýza Údolnice, doba výpočtu, 20 – 50 
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Tabulka 14: doba výpočtu podle faktorů Údolnice, 20 – 50 

Doba výpočtu [min] 

faktor A faktor B 

20 41,761 – 48,843 20 27,913 – 34,995 
25 25,604 – 32,686 25 21,422 – 28,504 
30 16,750 – 23,832 30 – 35 14,373 – 24,290 

35 – 40 7,968 – 18,400 40 – 50 9,203 – 19,260 
45 – 50 3,809 – 12,640 

 

50 – 1000 po 50 m 

Velikost viditelné plochy 

Nulová hypotéza zamítnuta, p – hodnota = 0. F – poměr faktoru A 5697,43 a 

faktoru B 166,51. Existuje závislost faktorů A a B na velikosti viditelné plochy. Průměrný 

počet viditelné plochy v populaci je 391,91 km2. Počet výskytů v populaci 400. Splněny 

podmínky post hoc analýzy (Obrázek 51). Jsou zde přítomny podskupiny velikosti 

zvolených faktorů i jednoznačné identifikátory (Tabulka 15). Rozlišení rastru DMR 50, 

100, 150, 200, 250 a 300 jednoznačně identifikují interval velikosti viditelné plochy.  

 

 

Obrázek 51: post hoc analýza Údolnice, velikost viditelné plochy, 50 – 1000 
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Tabulka 15: velikost viditelné plochy podle faktorů Údolnice, 50 – 1000 

Velikost viditelné plochy [*102 km2] 

faktor A faktor B 

50 1,89652 – 1,94056  50 4,19835 – 4,24239  
100 2,44105 – 2,4851 100 4,13773 – 4,18178  
150 2,71181 – 2,75585  150 4,08058 – 4,12463  
200 3,02046 – 3,0645 200 4,04669 – 4,09073  
250 3,29204 – 3,33609  250 – 300 3,99638 – 4,04671 
300 3,53446 – 3,57851  350 – 450 3,94514 – 4,00158 
350 3,60575 – 3,64980 500 3,87245 – 3,91650 
400 4,01526 – 4,05930 550 – 900 3,78894 – 3,86360 

450 – 500 4,03446 – 4,09252 950 3,74934 – 3,79339  
550 4,19861 – 4,24265 1000 3,66811 – 3,71216 

650 – 700 4,32614 – 4,37249 
750 4,36913 – 4,41318 

600, 800 4,45188 – 4,50001 
850 4,61065 – 4,65469 

900 – 950 4,82750 – 4,88830 
1000 4,92898 – 4,97302 

Doba výpočtu 

Analýzou rozptylu bylo zjištěno zamítnutí nulové hypotézy a potvrzení závislosti 

faktorů na době výpočtu. F – poměr faktoru A 18,4 a F – poměr faktoru B 2,45. Průměrná 

doba výpočtu 0,157 min. Pro zjištění intervalů doby výpočtu na faktorech vyexportována 

souhrnná statistika. Po provedení post hoc analýzy (Obrázek 52) velikosti faktoru shrnuty 

do podskupin uvedených v Tabulce 16 s příslušnými intervaly doby výpočtu. 

 

Obrázek 52: post hoc analýza Údolnice, doba výpočtu, 50 – 1000 
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Tabulka 16: doba výpočtu podle faktorů Údolnice, 50 – 1000 

Doba výpočtu [min] 

faktor A faktor B 

50 0,957 – 1,158 50 0,347 – 0,548 
100 – 150 0,094 – 0,429 100 – 150 0,137 – 0,369 

200 – 1000 0,019 – 0,245 200 – 1000 0,008 – 0,276 

6.3.5 Vrstevnice 

20 – 50 po 5 m 

Velikost viditelné plochy 

Potvrdila se závislost jak u rozlišení rastru DMR, tak u vzdálenosti mezi vertexy 

linie pozorování (tabulka ANOVA p – value = 0). Vysoký F – poměr u obou faktorů  

(F – ratio u faktoru A až 4835,35 u faktoru B 73,49). Průměrná velikost viditelné plochy 

v celé populaci je 46,89 km2. Nízká směrodatná odchylka (42906,5 m) vzhledem velikosti 

viditelné plochy evokuje úzký intervalový odhad plochy. Nulová hypotéza zamítnuta, 

zjištění post hoc analýzou průběh skupin (Obrázek 53). 

Oba faktory byly rozpoznány jako jednoznačný identifikátor velikost viditelné 

plochy. Jednotlivé velikosti rozlišení rastru DMR a vzdálenost mezi vertexy linie 

pozorování určují jasný interval viditelné plochy. Výsledky znázorněny v Tabulce 17. 

 

 

Obrázek 53: post hoc analýza Vrstevnice, velikost viditelné plochy, 20 – 50 
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Tabulka 17: velikost viditelné plochy podle faktorů Vrstevnice, 20 – 50 

Velikost viditelné plochy [*10 km2] 

faktor A faktor B 

20 4,23472 – 4,25212 20 4,72994 – 4,74734 
25 4,41074 – 4,42815 25 4,71173 – 4,72913 
30 4,54655 – 4,56395 30 4,69610 – 4,71351 
35 4,71215 – 4,72955 35 4,68229 – 4,69969 
40 4,84250 – 4,85990 40 4,66857 – 4,68597 
45 4,96583 – 4,98323 45 4,65161 – 4,66901 
50 5,04930– 5,06670 50 4,62155 – 4,63896 

 

Doba výpočtu 

Potvrzena závislost faktorů na době výpočtu. P – hodnoty faktorů jsou rovny 0, 

proto byla zamítnuta nulová hypotéza. F – poměr u faktoru A 61,86 a u faktoru B 14,49. 

Průměrná doba výpočtu se pohybuje 26,69 minut. Vyšetří se homogenní skupiny post hoc 

analýzou (Obrázek 54) a výsledky jsou znázorněny v Tabulce 18. 

 

Obrázek 54: post hoc analýza Vrstevnice, doba výpočtu, 20 – 50 

 

Tabulka 18: doba výpočtu podle faktorů Vrstevnice, 20 – 50 

Doba výpočtu [min] 

faktor A faktor B 

20 56,804 – 66,292 20 37,557 – 47,046 
25 34,710 – 44,198 25 29,170 – 38,659 
30 22,979 – 32,468 30 – 35 19,599 – 33,052 

35 – 40 10,774 – 25,010 40 – 50 12,554 – 26,125 
45 – 50 5,2160 – 17,079 
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50 – 1000 po 50 m 

Velikost viditelné plochy 

Potvrzena závislost faktorů na velikosti viditelné plochy, zamítnutím nulové 

hypotézy dvoufaktorové ANOVY (p – value menší než 0,05). F – poměr faktoru A je 

velmi vysoký 4397,37 u faktoru B už ne tak extremně velký, ale vyšší než 1 (77,01). 

Průměrná velikost viditelné plochy v populaci je 94,50 km2. Post hoc analýza viditelná na 

Obrázku 55. Rozdělení do podskupin a přímé identifikátory s intervaly velikosti viditelné 

plochy v Tabulce 19. 

 

 

Obrázek 55: post hoc analýza Vrstevnice, velikost viditelné plochy, 50 – 1000 
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Tabulka 19: velikost viditelné plochy podle faktorů Vrstevnice, 5 – 1000 

Velikost viditelné plochy [km2] 

faktor A faktor B 

50 42,3105 – 43,8985 50 101,088 – 102,676 

100 54,0230 – 55,6110 100 – 150 98,4870 – 101,177 

150 60,7300 – 62,3180 200 – 250 96,6406 – 98,9503 

200 67,2260 – 68,8140 300 – 400 94,7220 – 97,3344 

250 74,2591 – 75,8472 450 – 500 93,1708 – 95,8707 

300 77,0245 – 78,6125 550 – 900 90,9731 – 93,5850 

350 80,0927 – 81,6808 950 90,0205 – 91,6085 

400 85,1420 – 86,7300 1000 87,5220 – 89,1100 

450 92,7711 – 94,3592 
500 89,5185 – 91,1065 

650, 550 99,0158 – 101,265 

600 103,1740 – 104,7620 

700 108,6470 – 110,2360 
750, 1000 116,3060 – 118,9190 

850 124,7400 – 126,3280 
900 111,8770 – 113,4650 
950 151,1420 – 152,7300 

 

Doba výpočtu 

Zamítnutí nulové hypotézy dvoufaktorové analýzy rozptylu značí závislost 

zadaných faktorů na době výpočtu. F – poměr faktoru A 17,48 a faktoru B 2,47. P – value 

rozlišení rastru DMR rovna 0, p – value vzdálenosti mezi vertexy linie pozorování 0,0006. 

Průměrná doba výpočtu se pohybuje 0,184 minut. Post hoc analýza na Obrázku 56, kde je 

viditelné, že se zde tvoří podskupiny. Jednoznačný identifikátor pro obě varianty je 

hodnota faktoru 50. Více v Tabulce 20. 
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Obrázek 56: post hoc analýza Vrstevnice, doba výpočtu, 50 – 1000 

 

Tabulka 20: doba výpočtu podle faktorů Vrstevnice, 50 – 1000 

Doba výpočtu [min] 

faktor A faktor B 

50 1,265 – 1,545 50 0,466 – 0,746 
100 – 150 0,082 – 0,560 100 – 150 0,110 – 0,473 

200 – 1000 0,057 – 0,296 200 – 1000 0,018 – 0,354 

6.3.6 Vrstevnice hladší průběh 

20 – 50 po 5 m 

Velikost viditelné plochy 

Nulová hypotéza dvoufaktorové ANOVY byla zamítnuta, p – value u obou faktorů 

je rovna 0. Rozlišení rastru DMR má velmi vysoký F – poměr (48978,41) a vzdálenost 

mezi vertexy linie pozorování 696,92. Potvrzena závislost faktorů na velikosti viditelné 

plochy. Průměrná velikost viditelné plochy v celé populaci je 225,27 km2. Provedena post 

hoc analýza (Obrázek 57), kde se oba faktory potvrdily jako jednoznačný identifikátor 

velikosti viditelné plochy (Tabulka 21). 

 

Obrázek 57: post hoc analýza Vrstevnice hladší, velikost viditelné plochy, 20 – 50 
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Tabulka 21: počet viditelných buněk podle faktorů Vrstevnice hladší, 20 – 50 

Velikost viditelné plochy [*102 km2] 

faktor A faktor B 

20 1,95867 – 1,96230 20 2,28467 – 2,28830 
25 2,07296 – 2,07659 25 2,27209 – 2,27572 
30 2,16326 – 2,16689 30 2,26152 – 2,26515 
35 2,26313 – 2,26676 35 2,24987 – 2,25350 
40 2,35809 – 2,36172 40 2,24084 – 2,24447 
45 2,43058 – 2,43421 45 2,22931 – 2,23295 
50 2,50962 – 2,51325 50 2,21801 – 2,22164 

 

Doba výpočtu 

Nulová hypotéza dvoufaktorové ANOVY byla opět zamítnuta, p – value u obou 

faktorů je rovna 0. Rozlišení rastru DMR má F – poměr 60,07 a vzdálenost mezi vertexy 

linie pozorování 14,22. Průměrná doba výpočtu se pohybuje 29,30 minut. Potvrzena 

závislost faktorů na době výpočtu. Provedena post hoc analýza (Obrázek 58). 

Výsledné hodnoty doby výpočtu uvedeny v Tabulce 22. 

 

Obrázek 58: post hoc analýza Vrstevnice hladší, doba výpočtu, 20 – 50 

 

Tabulka 22: doba výpočtu podle faktorů Vrstevnice hladší, 20 – 50 

Doba výpočtu [min] 

faktor A faktor B 

20 62,380 – 72,980 20 41,195 – 51,794 
25 38,121 – 48,721 25 32,072 – 42,672 
30 25,075 – 35,674 30 – 35 21,484 – 36,475 

35 – 40 11,726 – 27,471 40 – 50 13,653 – 28,760 
45 – 50 5,6550 – 18,805 
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50 – 1000 po 50 m 

Velikost viditelné plochy 

Nulová hypotéza zamítnuta, p – hodnota u obou faktorů menší než 0,05. F – poměr 

je u faktoru A velmi vysoký (56423,41), u faktoru B 463,81. Potvrzena závislost faktorů A 

a B na výsledku velikosti viditelné plochy. Průměrná velikost viditelné plochy v celé 

populaci je 563,55 km2. Splněny podmínky post hoc analýzy. Provede se testování 

homogenity skupin (Obrázek 59). 

Jednotlivé identifikátory a podskupiny uvedeny v Tabulce 23. Rozlišení rastru 

DMR je jednoznačným identifikátorem velikosti viditelné plochy, u této velikosti kroku se 

tak stalo poprvé ze všech testovaných linií. 

 

 

Obrázek 59: post hoc analýza Vrstevnice hladší, velikost viditelné plochy, 50 – 1000 
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Tabulka 23: velikost viditelné plochy faktorů, Vrstevnice hladší, 50 – 1000 

Velikost viditelné plochy [km2] 

faktor A faktor B 

50 2,00664 – 2,03447 50 5,96488 – 5,99271  
100 2,79685 – 2,82467 100 5,88268 – 5,91051  
150 3,39379 – 3,42162 150 5,83373 – 5,86156  
200 3,76095 – 3,78877 200 5,78041 – 5,80824  
250 4,22574 – 4,25357 250 5,75098 – 5,77880  
300 4,68737 – 4,71520 300 5,69608 – 5,72391  
350 4,95903 – 4,98686 350 5,67103 – 5,69886  
400 5,28121 – 5,30903 400 – 500 5,62256 – 5,65712 
450 5,63989 – 5,66771 550 5,54782 – 5,57565  
500 5,84384 – 5,87166 600 5,52180 – 5,54963  
550 6,02504 – 6,05287 650 – 750 5,49956 – 5,53724 
600 6,34549 – 6,37331 800 – 1000 5,47690 – 5,50473 
650 6,45857 – 6,48640  
700 6,66209 – 6,68992 
750 7,03815 – 7,06598 
800 6,95601 – 6,98383 
850 7,53224 – 7,56007 
900 7,61710 – 7,64492 
950 7,64470 – 7,67253  

1000 7,55609 – 7,58391 
 

Doba výpočtu 

Nulová hypotéza dvoufaktorové ANOVY byla opět zamítnuta, p – value u obou 

faktorů je menší než hladina významnosti (faktor A = 0, faktor B = 0,0008). Rozlišení 

rastru DMR má F – poměr 18,33 a vzdálenost mezi vertexy linie pozorování 2,44. 

Potvrzena závislost faktorů na době výpočtu. Průměrná doba výpočtu je 0,19 minut. 

Provedena post hoc analýza (Obrázek 60). Výsledné hodnoty doby výpočtu uvedeny 

v Tabulce 24. 

Tabulka 24: doba výpočtu faktorů, Vrstevnice hladší, 50 – 1000 

Doba výpočtu [min] 

faktor A faktor B 

50 1,381 – 1,681 50 0,484 – 0,784 
100 – 150 0,085 – 0,587 100 – 150 0,116 – 0,506 

200 – 1000 0,071 – 0,311 200 – 1000 0,015 – 0,372 
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Obrázek 60: post hoc analýza Vrstevnice hladší, doba výpočtu, 50 – 1000 
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7 Závěr 

 Tato práce je zaměřena na analýzu viditelnosti v ArcGIS. Viditelnost vyhodnocuje 

pomocí algoritmu porovnáváním nadmořských výšek buňky v místě pozorování a cílovou 

pozorovanou buňkou. Vyhodnocuje pouze z nodů a z vertexů linie. V místech, kde jsou 

vertexy od sebe vzdálenější, nevyhodnocuje viditelnost korektně se skutečností. Některé 

oblasti vyhodnocuje jako neviditelné i přes to, že viditelné jsou. 

Viditelnost je tedy ovlivněna vertexy na linii a také, jak bylo potvrzeno, 

i rozlišením rastru. Dokázat vliv těchto dvou faktorů je cílem této práce a to předmětem 

citlivostní analýzy. V rámci zpracování zadaného úkolu byl navrhnut a vytvořen nástroj 

VIELYNE jako zkratka Viewshed analysis of line, kterým byla vytvořena testová data pro 

zkoumání závislosti.  

Citlivostní analýza byla vyhodnocena statistickou metodou pomocí dvoufaktorové 

ANOVY. Potvrdila se závislost velikosti viditelné plochy na počtu vertexů linie 

pozorování a na rozlišení rastru DMR.  

U vzdálenosti mezi vertexy linie pozorování 20 – 50 po 5 metrech je vzdálenost 

mezi vertexy statisticky významným rozdílem, který tvoří jednoznačný identifikátor 

(interval hodnot) velikosti viditelné oblasti. Pouze u linie údolnice se tvoří podskupiny 

populace, proto musí být dané velikosti spojeny do jedné homogenní skupiny. Vzdálenosti 

mezi vertexy linie pozorování 50 – 1000m po 50 metrech je nutné u všech linií spojit do 

skupin, které mají mezi sebou nevýznamný rozdíl. 

U velikosti rozlišení rastru DMR 20 – 50 po 5 metrech se rozlišení rastru DMR 

potvrdilo jako jednoznačný identifikátor (významný parametr) ovlivňující velikost 

viditelné oblasti, a to pro všechny zvolené linie. Dá se tedy s určitostí říci, že při zvoleném 

rozlišení DMR se velikost viditelné plochy bude pohybovat v určitém intervalu hodnot. 

I rozlišení DMR 50 – 1000 po 50 metrech u vrstevnice s hladším průběhem se potvrdilo 

také jako významný, jednoznačný parametr velikosti viditelné plochy. U ostatních linií se 

určité velikosti rozlišení rastru DMR, které nemají statisticky významný rozdíl, musí spojit 

do jedné společné podskupiny. 

S volbou většího rozlišení rastru DMR velikost viditelné plochy klesá.  
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S volbou kratší vzdálenosti mezi vertexy linie pozorování velikost viditelné plochy 

stoupá. 

Doba výpočtu se u větších rozlišení rastru DMR zvyšuje a pro použitý DMR se 

pohybuje až v desítkách minut. U nižších rozlišení DMR je doba výpočtu převážně  

v jednotkách sekund. Volba většího počátečního rozlišení rastru s malým rozsahem volby 

kroku vertexů linie pozorování tedy značně zpomaluje výpočet. 
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