
5.9 Korelace, příčinné souvislosti a prognózy 

Korelace není kauzalita 

Je důležité nezaměňovat korelaci s kauzalita nebo kauzalita s prognózou. 
Proměnná \(x\) může být užitečná pro předpovídání proměnné \(y\), ale to 
neznamená, že \(x\) způsobuje \(y\). Je možné, že \(x\) způsobuje \(y\), ale je možné, 
že \(y\) způsobuje \(x\), nebo že vztah mezi nimi je složitější než jednoduchá 
kauzalita. 

Například je možné modelovat počet utonutí v plážovém letovisku každý měsíc s 
počtem zmrzlin prodaných ve stejném období. Model může poskytnout rozumné 
předpovědi, ne proto, že zmrzliny způsobují utonutí, ale proto, že lidé jedí více 
zmrzlin v horkých dnech, kdy je také pravděpodobnější, že půjdou plavat. Takže dvě 
proměnné (prodej zmrzliny a utonutí) jsou korelovány, ale jedna nezpůsobuje 
druhou. Oba jsou způsobeny třetí proměnnou (teplotou). Toto je příklad "zmatení" – 
kdy vynechaná proměnná způsobuje změny jak v proměnné odezvy, tak alespoň v 
jedné proměnné prediktoru. 

Proměnnou, která není zahrnuta v našem prognostním modelu, popisujeme 
jako změť, když ovlivňuje jak proměnnou odezvy, tak alespoň jednu proměnnou 
prediktoru. Zmatení ztěžuje určení, které proměnné způsobují změny v jiných 
proměnných, ale nemusí to nutně ztěžovat prognózování. 

Podobně je možné předpovědět, zda bude odpoledne pršet, pozorováním počtu 
cyklistů na silnici v dopoledních hodinách. Když je méně cyklistů než obvykle, je 
pravděpodobnější, že bude pršet později během dne. Model může poskytnout 
rozumné předpovědi, ne proto, že cyklisté zabraňují dešti, ale proto, že lidé s větší 
pravděpodobností jezdí na kole, když je zveřejněná předpověď počasí na suchý den. V 
tomto případě existuje kauzální vztah, ale v opačném směru než náš prognostické 
modelování. Počet cyklistů klesá, protože je předpověď deště. To znamená, že 
\(y\) (srážky) ovlivňuje \(x\) (cyklisty). 

Je důležité si uvědomit, že korelace jsou užitečné pro prognózování, i když mezi 
těmito dvěma proměnnými neexistuje žádný kauzální vztah, nebo když kauzalita 
běží v opačném směru než model, nebo když je matoucí. 

Často je však možný lepší model, pokud lze určit kauzální mechanismus. Lepší model 
pro utonutí bude pravděpodobně zahrnovat teploty a počty návštěvníků a vyloučí 
prodej zmrzliny. Dobrý předpovědní model pro srážky nebude zahrnovat cyklisty, ale 
bude zahrnovat atmosférická pozorování z předchozích několika dnů.  

Prognózování s korelovanými prediktory 

Když jsou dva nebo více prediktorů vysoce korelovány, je vždy náročné přesně oddělit 
jejich jednotlivé účinky. Předpokládejme, že předpovídáme měsíční tržby společnosti 
na rok 2012 s využitím údajů z let 2000–2011. V lednu 2008 vstoupil na trh nový 
konkurent a začal převzít určitý podíl na trhu. Současně začala klesat ekonomika. Do 
svého prognostového modelu zahrnete jak aktivitu konkurence (měřenou pomocí 
reklamního času na místní televizní stanici), tak zdraví ekonomiky (měřeno pomocí 



HDP). Nebude možné oddělit účinky těchto dvou prediktorů, protože jsou vysoce 
korelované. 

Korelované prediktory není ve skutečnosti problém pro předpovídání, protože stále 
můžeme počítat předpovědi, aniž bychom museli oddělovat účinky prediktorů. Stává 
se však problémem s prognózováním scénářů, protože scénáře by měly brát v úvahu 
vztahy mezi prediktory. Problémem je také to, zda je nutná nějaká historická analýza 
příspěvků různých prediktorů. 

Multikolinearita a prognózování 

Úzce souvisejícím problémem je multikolinearita, ke které dochází, když jsou 
podobné informace poskytovány dvěma nebo více proměnnými prediktoru ve 
vícenásobné regresi. 

Může nastat, když jsou dva prediktory vysoce korelovány (to znamená, že mají 
korelační koeficient blízký +1 nebo -1). V tomto případě znalost hodnoty jedné z 
proměnných vám řekne hodně o hodnotě druhé proměnné. Proto poskytují podobné 
informace. Například velikost nohy může být použita k předpovědi výšky, ale 
zahrnutí velikosti levé i pravé nohy do stejného modelu prognózy nezlepší, i když je 
to ani nezhorší. 

Multikolinearita může také nastat, když je lineární kombinace prediktorů vysoce 
korelována s jinou lineární kombinací prediktorů. V tomto případě vám znalost 
hodnoty první skupiny prediktorů řekne hodně o hodnotě druhé skupiny prediktorů. 
Proto poskytují podobné informace. 

Příkladem tohoto problému je fiktivní proměnná past, která je popsána v 
kapitole 5.4. Předpokládejme, že máte čtvrtletní data a používáte čtyři fiktivní 
proměnné, \(d_1\), \(d_2\), \(d_3\) a \(d_4\). Pak \(d_4=1-d_1-d_2-d_3\), takže 
existuje dokonalá korelace mezi \(d_4\) a \(d_1+d_2+d_3\). 

V případě dokonalé korelace (tj. korelace +1 nebo -1, například v pasti fiktivní 
proměnné) není možné odhadnout regresní model. 

Pokud existuje vysoká korelace (blízká, ale ne rovna +1 nebo -1), pak je odhad 
regresních koeficientů výpočetně obtížný. Ve skutečnosti může některý software 
(zejména Microsoft Excel) poskytovat velmi nepřesné odhady koeficientů. Většina 
renomovaných statistických programů bude používat algoritmy k omezení vlivu 
multikolinearity na odhady koeficientů, ale musíte být opatrní. Hlavní softwarové 
balíčky, jako jsou R, SPSS, SAS a Stata, používají algoritmy odhadu, aby se tomuto 
problému co nejvíce vyhnuly. 

Pokud je přítomna multikolinearita, nejistota spojená s jednotlivými regresní 
koeficienty bude velká. Je to proto, že je obtížné je odhadnout. V důsledku toho jsou 
statistické testy (např. t-testy) regresních koeficientů nespolehlivé. (Při 
předpovídání se o takové testy zajímáme jen zřídka.) Také nebude možné provádět 
přesná prohlášení o příspěvku každého jednotlivého prediktoru k prognóze.  

Předpovědi budou nespolehlivé, pokud budou hodnoty budoucích prediktorů mimo 
rozsah historických hodnot prediktorů. Předpokládejme například, že jste vytvořili 
regresní model s prediktory \(x_1\) a \(x_2\), které jsou vzájemně vysoce 
korelované, a předpokládejme, že hodnoty \(x_1\) v odpovídajících datech se 
pohybují mezi 0 a 100. Pak budou prognózy založené 
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na \(x_1>100\) nebo \(x_1<0\) nespolehlivé. Je to vždy trochu nebezpečné, když 
budoucí hodnoty prediktorů leží hodně mimo historický rozsah, ale je obzvláště 
problematické, když je přítomna multikolinearita.  

Všimněte si, že pokud používáte dobrý statistický software, pokud vás nezajímají 
konkrétní příspěvky každého prediktoru a pokud jsou budoucí hodnoty vašich 
prediktorových proměnných v jejich historických rozsazích, není se čeho bát - 
multikolinearita není problém, s výjimkou případů, kdy existuje dokonalá korelace. 

 


