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Objektivnost, opakovatelnost –
publikovatelnost ?



Moravec et al. (2000) Chytrý et Tichý (2003)

Subjektivní klasifikace Formalizovaná klasifikace

Příklad z oblasti fytocenologie:
dle principů curyšsko-montpellierské školy (Br.-Bl.)

Chytrý M. et Tichý L. (2003): Diagnostic, constant and dominant species of vegetation classes and
alliances of the Czech Republic: a statisctical revision. Masaryk University, Brno.

http://www.sci.muni.cz/botany/vegsci



Způsoby výběru studijních ploch

Náhodný výběr
v některé etapě výběru vyžadují náhodnost

1. jednoduchý náhodný výběr

2. systematický (schematický) náhodný výběr

3. stratifikovaný náhodný výběr

Preferenční umístění

Jak jsou vybrány přirozené lesy pro studium dlouhodobého vývoje?



Preferenční výběr Jednoduchý náhodný výběr

Známe průměr a rozptyl, neznáme 
extrémy a maximální variabilitu

Písečná duna

Rybník

Znám extrémy, neznám ale 
parametry rozdělení



Systematický náhodný výběr

Síť (lattice) Síť (grid)



Kontinuální data – „mapování“
Ovlivnění vodou v NPR Žofínský prales

Diplomová práce Martina Valtery



Diplomová práce Martina Valtery

Je přítomnost badatele na lokalitě rovnoměrná?
Jak jsou definovány hranice mezi kategoriemi?
Na jaké prostorové úrovni jsou kategorie vymezovány?
Je mapa opakovatelná?



Knollová et al. (2006)

Počet zastoupených buněk se mění se změnou sítě



Systematický náhodný výběr - transekt

Separované Kontinuální

Autokorelaci dat nelze při zpracování pominout. Je pravděpodobné, 
že plochy 1 a 2 jsou si podobnější než plochy 1 a 4
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Stratifikovaný náhodný výběr

(geografická stratifikace)

X



PŘÍKLADY a omezení

Preferenční výběr







Závislost počtu taxonů na velikosti plochy
Chytrý (2001)
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Preferenční 
výběr není 
reprezentativním 
výběrem.

?



Předpokládám hlavní směr variability – trochu nuda

Transekt



Jednoduchý náhodný výběr



Jednoduchý náhodný výběr – vybírám nejbližší
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Jednoduchý náhodný výběr – vybírám nejbližší
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Nestejné šance → omezení vzdáleností nebo stratifikace
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Omezením může být pravidelná struktura objektu nebo liniové tvary
Systematický náhodný výběr



Případová studie – Mramor

Mapování aktuální vegetace na podkladu 
typologické mapy

Hypotéza: lesnickou mapu typologickou lze efektivně použít jako 
podklad pro mapování aktuální vegetace na jemné prostorové škále

Klára Polesná – diplomová práce

Stratifikovaný náhodný výběr



   
Hrubá  lokalizace studované oblasti 



Chlupáč (1898)

Mramor

Geologicky homogenní



• Průměrný roční úhrn srážek je 543 mm 
• Nadmořská výška 350 - 470 m n.m.

• Formalizovaný výběr ploch, stratifikovaný 
náhodný výběr

• Celkem 188 snímků.

• Klasifikace dle curyšsko-montpellierské školy. 

Základní charakteristiky



1X2 DŘÍNOVÁ DOUBRAVA na rendzině na exponovaných svazích

1X8 DŘÍNOVÁ DOUBRAVA drnová lesostep na pozitivních tvarech bez souvislého dřevinného krytu

1C2 SUCHÁ HABROVÁ DOUBRAVA lipnicová na mírných až příkrých teplých svazích

1W2 BOHATÁ HABROVÁ DOUBRAVA vápencová na mírných svazích a hřbetech

1A9 JAVOROhabrová DOUBRAVA vápencová na horních částech svahů a hřbetech

2I4 ULÉHAVÁ KYSELÁ BUKOVÁ DOUBRAVA černýšová na plošinách a velmi mírných svazích

2C8 VYSÝCHAVÁ BUKOVÁ DOUBRAVA vápencová s válečkou prapořitou na teplých svazích

2W1 VÁPENCOVÁ BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA s bažankou na mírných svazích

2W3 VÁPENCOVÁ BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA s mařinkou na mírných svazích

2B9 BOHATÁ BUKOVÁ DOUBRAVA česnáčková na příkrých až srázných svazích

2H5 HLINITÁ BUKOVÁ DOUBRAVA biková s ostřicí horskou na mírně sklonitých plošinách

2D7 OBOHACENÁ BUKOVÁ DOUBRAVA vápencová na závěrech svahů

2A8 JAVOROBUKOVÁ DOUBRAVA vápencová na příkrých až srázných teplých svazích

2A9 JAVOROBUKOVÁ DOUBRAVA vápencová na příkrých až srázných stinných svazích

Lesní typy v zájmovém území

Jednotky potenciální vegetace jsou vymezeny fytocenologicky, 
produkčně a stanovištně



Umístění snímků
• Segmenty podle stanovištních podmínek – dle 

typologické mapy

• Vytvořeno bylo těchto 7 typů stanovišť:
2H5+2D7
1A9+2A9
1W2+2C8+1C2
2W1+2B9
2I4
1X8
1X2



Typologická mapa



Mapovací segmenty



Čtvercová sítí, 25 m * 25 m. 





Náhodným výběrem bylo vygenerováno 32, 
respektive 20 středů fytocenologických
snímků / segment



Jak by dopadl subjektivní výběr ?
Získali jsme reprezentativní data?
Jak by dopadl jednoduchý náhodný výběr ?
Koreluje velikost segmentů s rozrůzněností ?
Byly zaznamenány údaje o všech stanovištích ?
Prostorová autokorelace dat ?


