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ÚVOD: Analýza půd je pevnou a důležitou součástí ekologických studií. Chemické analýzy půdních vzorků bývají často
finančně i časově náročné, proto se často používá metoda tzv. směsných vzorků, tj. vzorků homogenizovaných z několika
dílčích za předpokladu uchování reprezentativnosti pro danou lokalitu či oblast. Směsných vzorků se běžně užívá v řadě
experimentálních designů, i když je jen velmi málo empiricky ověřena jejich relevantnost. Tato studie si klade za cíl ověřit na
příklad půdního parametru pH (půdní reakce aktivní), zda směsné vzorky mají stejnou vypovídací schopnost, jako střední
hodnoty dílčích vzorků v rámci stanoviště, tj, že dostatečně reflektují variabilitu uvnitř vzorkovací plochy.
DATA:
Hodnoty půdní reakce (pH v H2O) na 7
lokalitách opadavých lesů (typy doubrav až
dubohabřin) po celé ČR, s různým počtem
ploch (dohromady 1173). Na každé ploše
odebráno 5 dílčích vzorků a paralelně z pěti
míst jeden směsný vzorek (composite
sample – CS).

Obrázek 1: Geografická lokace vzorkovaných lokalit

CÍLE:
-Hypotéza 1: Střední hodnota (aritmetický průměr, medián) z 5-dílčích vzorků se
neliší od hodnot pH naměřených na směsném vzorků ze stejné plochy.
-Hypotéza 2: Odběry dílčích vzorků v různém počtu (3-4-5 z jedné plochy) dávají
různé výsledky, tj. 5 dílčích vzorků zachycuje variabilitu půdního prostředí lépe
než 4 nebo 3 půdní vzorky.
METODIKA A VÝSLEDKY:
- Hypotéza 1 testování párovým t-testem či Shapiro-Wilkovým neparametrickým testem
(v závislosti na splnění předpokladů použití par. testů), vždy směsný vzorek versus
aritmetický průměr nebo medián z 5-dílčích vzorků.
- Hypotéza 2 Z pěti dílčích vzorků na ploše vybrány 3 kombinace v max. počtu 10 permutací.
Analogicky pak 4 kombinace v 5-ti kombinacích. Tyto soubory testovány vícefaktorovou
ANOVou s faktory kombinace (3-4-5 a CS) a permutace (1-10). Do analýzy zahrnuta
kombinace faktorů. Předpoklad: bude-li pro danou lokalitu statisticky významný rozdíl v
kombinaci Plocha*permutace či Plocha*kombinace, existuje rozdíl ve variabilitě dat v
závislosti na počtu dílčích vzorků. Tj. existuje oprávněnost použít vzorkovací design s
větším počtem dílčích vzorků.
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ZÁVĚRY:
- Hypotéza 1: Statistické testování neprokázalo rozdíly ve středních hodnotách (aritmetický průměr, medián) z pěti dílčích
vzorků oproti hodnotám pH směsného vzorku. Pro půdy doubrav a dubohabřin lze konstatovat, že V PŘÍPADĚ pH MOHOU
SMĚSNÉ VZORKY PLNOHODNOTNĚ NAHRADIT HODNOTY Z 5 DÍLČÍCH VZORKŮ.
- Hypotéza 2: Statistické vyhodnocení analýzou rozptylu neprokázalo statisticky významný vliv faktoru počtu dílčích
vzorků na variabilitu dat. HODNOTY ZE 3 DÍLČÍCH VZORKŮ DÁVAJÍ STEJNÉ VÝSLEDKY JAKO 4 ČI 5 DÍLČÍCH VZORKŮ ČI
ANALÝZA JEDNOHO SMĚSNÉHO VZORKU.

