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Abstrakt  

Práce se zabývá možnostmi pokročilého statistického modelování nástupu a délky jednotlivých 

fenofází rostlin v závislosti na změnách počasí. V návrhu metodického postupu jsou 

specifikovány zdroje fenologických dat a období (roky), ze kterých jsou k dispozici.  Dále se 

příspěvek zabývá specifikací fenologických dat, způsobem jejich uspořádání v databázích a jejich 

základním (popisným) statistickým zpracováním pro potřeby pokročilého modelování. V závěru 

jsou naznačeny možnosti tohoto modelování.   
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Abstract 

This work deals with the possibilities of advanced statistical modeling of the onset and length of 

each phenophases of plants in dependence of weather. The methodical process specifies of 

phenological data and periods (years) from which they are available. Furthermore, the paper deals 

with the specification of phenological data, its arrangements within database and their basic 

(descriptive) statistical processing for purpose of advanced modelling. In the conclusion there are 

also outlined possibilities of this modelling. 
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Úvod 

Fenologie je věda o časovém průběhu významných periodicky se opakujících životních projevů 

rostlin a živočichů, tzv. fenologických fází, v závislosti na komplexu podmínek vnějšího 

prostředí, zejména na počasí a klimatu. Úzký vztah mezi fenologickými daty a klimatickými 

podmínkami činí z fenologie významnou pomocnou vědu klimatologii, neboť výsledků 



 

 

fenologických pozorování a výzkumů lze zpětně využít k charakteristice klimatických podmínek 

místa nebo oblasti (http://slovnik.cmes.cz/). Důležité je zmínit, že fenologie je též považována za 

odvětví bioklimatologie, a kromě toho je i pomocnou naukou geografie (Bulíř, 2009; Hájková et 

al., 2018). 

Jedním z nejdůležitějších cílů fenologie je pozorovat (fenologické pozorování) a následně 

zaznamenat takové projevy organizmů, které se opakují v každém roce ve stejném nebo odlišném 

termínu. Trvání daného typu fenologického jevu může být stejné, ale i odlišné v závislosti na 

počasí zkoumaného období (Bulíř, 2009). Podle projevů organizmů na skutečný průběh počasí 

můžeme vymezit fenologická roční období a na základě toho provádět fenologické pozorování 

rostlin. Jde o fenologické předjaří, fenologické jaro (včasné, plné), fenologické léto (včasné, 

plné), fenologický podzim a fenologickou zimu (Rožnovský a Havlíček, 2002). Nástup, průběh a 

délku jednotlivých fenologických fází ovlivňují především vnější faktory, jako teplota a vlhkost 

vzduchu i půdy, srážky, sluneční záření, fotoperioda, topografické poměry, mezidruhové a 

vnitrodruhové vztahy, činnost člověka apod. a vnitřní, tedy vlastnosti druhu, genetická konstituce 

jedince atd. (Hájková, 2012). 

V České republice má vývoj fenologického pozorování bohatou historii. Pravidelné sledování 

těchto jevů začalo již v 19. století (Hájková et al., 2018). V letech 1923 až 1924 byla prof. V. 

Novákem fenologická služba zorganizována celostátně (http://slovnik.cmes.cz/). Nejdůležitější 

změna nastala v osmdesátých letech, kdy bylo fenologické pozorování rozděleno do tří skupin 

(kategorií):  polní rostliny, ovocné dřeviny a volně rostoucí lesní dřeviny (Coufal et al., 2004). V 

roce 1981 byla vydána metodika s názvem „Návod pro činnost fenologických stanic“, a od té 

doby byla všechna fenologická pozorování řízena podle těchto předpisů (Rožnovský a Havlíček, 

2002). V roce 2004 byla vydána další odborná publikace s názvem "Fenologický atlas", která 

obsahuje i obrázkovou část, jíž se mají řídit pozorovatelé (Coufal et al., 2004). Metody 

fenologických pozorování je možné rozdělit na pozemní/terénní (vizuální a kamerové) a 

dálkové/satelitní (Maděra, 1998). 

Význam fenologických pozorování je především v hodnocení změny výskytu jednotlivých 

fenofází rostlin (včetně jejich trvání) a s tím úzce spojené změny charakteru ekologického 

prostředí v závislosti na počasí a globální změně klimatu. Kromě toho je třeba zmínit i význam 

pro hospodářské činnosti, např. lesní hospodářství, zemědělství, ochranu rostlin, ale také 

zdravotnictví a environmentální výchovu. Fenologickou databázi odborníci využívají v rámci 

vědeckých studií (Coufal et al., 2004; Hájková, 2012). 

Cílem tohoto příspěvku bylo vypracovat návrh metodického postupu na statistické modelování 

fenofáze rostlin v závislosti na počasí.  

http://slovnik.cmes.cz/
http://slovnik.cmes.cz/


 

 

 

Materiál a metody 

K analýze dat musí být vytvořena komplexní databáze, která bude obsahovat údaje fenologických 

pozorování v celém sledovaném období na území České republiky. Tabulka bude obsahovat 

údaje především z Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen ČHMÚ), cca 80 stanic 

polních plodin, které obsahují data celkem 19 druhů polních plodin a 25 fenologických fází z 

období 1985 až 2012. 40 různých fenofází je k dispozici celkem u 74 rostlin, z toho 45 patří do 

skupiny lesních rostlin, 13 do ovocných a 16 do polních plodin. 

Postup bude stanoven následovně: (1) studium cílů a metod fenologie, (2) rešerše dat 

z dosavadních fenologických pozorování v ČR, (3) studium způsobů zpracování a prezentace 

fenologických dat v ČR a zahraničí a (4) vytvoření vlastního způsobu zpracování a prezentace 

fenologických dat. 

 

Výsledky  

Podle stanoveného metodického postupu jsou popsány dílčí části výsledků, tedy dané databáze a 

metody statistického zpracování a hodnocení.  

 

Fenofáze 

Rozdělení jednotlivých fenofázi v závislosti druhů rostlin je odlišné a závisí na typu rostlin. 

Používá se následující třídění, které také patří do tří kategorií (Hájková, 2012): 

I.  Lesní rostliny: 1. rašení, 2. první listy, 3. plné olistění, 4. butonizace, 5. počátek kvetení, 

6. konec kvetení, 7. tvorba pupenů, 8. počátek fruktifikace, 9. janské výhony, 10. 

dřevnatění výhonů, 11. žloutnutí listů, 12. opad listů, 13. zralost plodů a 14. senoseč a 

otavoseč 

II.  Polní plodiny: 1. setí, 2. vzcházení, 3. rašení listů, 4. první listy, 5. odnožování, 6. 

počátek prodlužování listových pochev, 7. počátek prodlužování stonků, 8. první 

kolínko, 9. druhé kolínko, 10. naduření pochvy posledního listu, 11. metání, 12. řádkové 

zapojení porostu, 13. úplné uzavření porostu, 14. počátek růstu pazochu, 15. počátek 

dekortikace, 16. butonizace, 17. počátek kvetení, 18. počátek kvetení samčích květů, 19. 

počátek kvetení samičích květů, 20. plný rozkvět, 21. konec kvetení, 22. počátek 

hlávkování, 23. zelená zralost, 24. mléčná zralost, 25. mléčně vosková zralost, 26. žlutá 

zralost, 27. plná zralost, 28. sklizňová zralost, 29. odumírání natě a 30. sklizeň 

III.  Ovocné plodiny: 1. počátek jarní mízy, 2. rašení listových pupenů, 3. rašení květních 

pupenů, 4. rašení smíšených pupenů, 5. první listy, 6. butonizace, 7. počátek kvetení, 8. 



 

 

počátek kvetení samčích květů, 9. počátek kvetení samičích květů, 10. plný rozkvět, 11. 

počátek opadu korunních plátků, 12. konec kvetení, 13. tvorba pupenů, 14. ukončení 

růstu letorostů, 15. zavěšování hroznů, 16. měknutí bobulí, 17. sklizňová zralost, 18. 

sklizeň a 19. konec opadu listů 

 

Počet jednotlivých fenofází je dán vlastnostmi pozorovaných rostlin. Minimálně je to jedna a 

maximálně třináct. Obvykle se pohybuje počet mezi 7 až 10. Některé fenofáze se vyskytují 

společně skoro u každé rostliny, ale některé jsou typické pouze pro jednu. Nejdůležitější fenofáze 

(v závorce je uveden počet rostlin, u kterých se vyskytuje) jsou podle pořadí následující: začátek 

kvetení (68), konec kvetení (60), první listy (56), plná zralost/sklizňová zralost (52), butonizace 

(44), opadávání listí (30), první olistění (24), tvorba pupenů (22), pučení (20), žloutnutí listí (19), 

dřevnatění výhonů (17), začátek fruktifikace (15), metání (13), vzcházení (13) , sklizňová zralost 

(13), žlutá zralost (8), začátek prodlužování (6), pučení květních pupenů (6). Ostatní fenofáze 

jsou typické pouze pro pět nebo méně rostlin. Tabulka č. 1. ukazuje jednotlivé fenofáze podle 

rostlinného druhu. 

 

Tab. č. 1 Fenofáze rostlin podle jednotlivých druhů 

 (sestavená na základě údajů z Coufal et al., 2004) 

Typ Název rostliny Fenofáze rostlin 

LS Acer platanoides RA PL LX BT PK KK TP PF ZL OL ZP 
  LS Acer pseudoplatanus RA PL LX BT PK KK TP PF ZL OL ZP 
  LS Alnus glutinosa RA PL LX BT PK KK TP JV DR OL ZP 
  LS Alnus incana RA PL LX BT PK KK TP JV DR OL ZP 
  LS Alopecurus pratensis PL PK KK ZP 

         LS Anemone nemorosa PL BT PK KK ZP 
        LS Betula pendula RA PL LX BT PK KK TP DR ZL OL ZP 

  LS Calluna vulgaris PK 
            LS Caltha palustris PL BT PK KK ZP 

        LS Carpinus betulus RA PL LX BT PK KK TP PF DR ZL OL ZP 
 LS Colchicum autumnale PL ZP PK 

          LS Convallaria majalis PL BT PK KK ZP 
        LS Cornus mas PL LX BT PK KK PF DR ZL OL ZP 

   LS Cornus sanguinea PL LX BT PK KK PF DR ZL OL ZP 
   LS Corylus avellana RA PL LX BT PK KK TP ZL OL ZP 
   LS Crataegus oxyacantha RA PL LX BT PK KK TP PF DR ZL OL ZP 

 LS Dactylis glomerata PL PK KK ZP 
         LS Epilobium angustifolium PL KK ZP 

          LS Fagus sylvatica RA PL LX BT PK KK TP PF DR ZL OL ZP 
 LS Fragaria vesca PL PK KK ZP 

         LS Galanthus nivalis PK KK 
           LS Hepatica nobilis PL PK KK ZP 

         LS Hypericum perforatum PL ZP 
           



 

 

LS Lamium album PK KK 
           LS Larix decidua RA PL LX BT PK KK JV ZL OL ZP 

   LS Leucanthemum vulgare PK KK ZP 
          LS Petasites albus PL PK KK ZP 

         LS Petasites hybridus PL PK KK ZP 
         LS Phragmites australis PL BT PK KK ZP 

        LS Picea abies RA PL LX BT PK KK ZP 
      LS Pinus mugo RA PL LX BT PK KK ZP 
      LS Pinus sylvestris RA PL LX BT PK KK ZP 
      LS Prunus avium RA PL LX BT PK KK TP PF DR ZL OL ZP 

 LS Prunus spinosa RA PL LX BT PK KK TP PF DR ZL OL ZP 
 LS Quercus robur RA PL LX BT PK KK TP PF JV DR ZL OL ZP 

LS Ranunculus acris PL BT PK KK ZP 
        LS Robinia pseudoacacia RA PL LX BT PK KK PF DR ZL OL ZP 

  LS Salix caprea RA PL LX BT PK KK TP DR ZL OL ZP 
  LS Sambucus nigra PL LX BT PK KK PF DR ZL OL ZP 

   LS Sambucus racemosa PL LX BT PK KK PF DR ZL OL ZP 
   LS Sorbus aucuparia RA PL LX BT PK KK TP PF DR ZL OL ZP 

 LS Tilia cordata RA PL LX BT PK KK TP PF DR ZL OL ZP 
 LS Trifolium repens PK KK ZP 

          LS Tussilago farfara PL PK KK ZP 
         LS Vaccinium myrtillus PK KK ZP 

          OP Corylus avellana RL RK PL KA KG KK ZS OL 
     OP Juglans regia RL PL KA KK ZS OL 

       OP Malus domestica RS PL BT PK PO KK TP UR ZS OL 
   OP Prunus armeniaca RL RK PL BT PK KK TP ZS OL 

    OP Prunus avium RL RK PL BT PK PO KK TP ZS OL 
   OP Prunus cerasus RL RK PL BT PK PO KK TP ZS OL 
   OP Prunus domestica RL RK PL BT PK PO KK TP ZS OL 
   OP Prunus persica RL RK PL BT PK KK TP ZS OL 

    OP Pyrus communis RS PL BT PK PO KK TP UR ZS OL 
   OP Ribes nigrum RL PL PK ZS 

         OP Ribes rubrum RL PL PK ZS 
         OP Ribes uva-crispa RL PL PK ZS 
         OP Vitis vinifera PM RL PL PK KK ZH ZS 

      PP Avena sativa VZ OD PP PN DN NP ME PK KK ZM ZZ ZP 
 PP Beta vulgaris VZ PD ZP 

          PP Brassica napus VZ PL PP PK KK ZZ 
       PP Hordeum vulgare VZ OD PP PN DN NP ME PK KK ZM ZZ ZP 

 PP Humulus lupulus RL PL RP BT PK PH 
       PP Linum usitatissimum VZ BT PK KK ZZ 

        PP Medicago sativa PL BT PK 
          PP Papaver somniferum VZ PP PK KK ZP 

        PP Phaseolus vulgaris VZ BT PK ZP 
         PP Pisum sativum VZ BT PK ZK ZZ ZP 

       PP Secale cereale VZ OD PP PN DN NP ME PK KK ZM ZZ ZP 
 PP Solanum tuberosum VZ RZ UZ BT PK KK ON 

      PP Trifolium pratense PL BT PK 
          PP Triticum aestivum VZ OD PP PN DN NP ME PK KK ZM ZZ ZP 

 PP Vicia faba VZ BT PK ZK ZZ ZP 
       



 

 

PP Zea mays VZ ME KA KG ZM MV ZP 
       

(Vysvětlení znaků: LS - lesní rostliny, OP - ovocné plodiny, PP - polní plodiny; BT - butonizace, DN - druhé kolénko, DR - 
dřevnatění výhonů, JV - Janské výhony, KA - kvetení samčích květů, KG - kvetení samičích květů, KK - konec kvetení, LX - plné 
olistění, ME - metání, MV - mléčně vosková zralost, NP - naduření pochvy, OD - počátek odnožování, OL - opad listí, ON - 
odumírání nati, PD - počátek dekortikace, PF- počátek fruktifikace, PH - počátek hlávkování, PK - počátek kvetení, PL - první 
listy, PM - počátek jarní mízy, PN - první kolénko, PO - opad korunních plátků, PP - počátek prodlužování, RA - rašení, RK - 
rašení květních pupenů, RL - rašení listových pupenů, RP - počátek růstu pazochů, RS - rašení smíšených pupenů, RZ - řádkové 
zapojení, TP - tvorba pupenů, UR - ukončení růstu letorostů, UZ - úplné zapojení, VZ - vzcházení, ZH - zavěšování hroznů, ZK - 
zelená zralost, ZL - žloutnutí listí, ZM - mléčná zralost, ZP - plná zralost / sklizňová zralost, ZS - sklizňová zralost, ZZ - žlutá 
zralost) 

 

Meteorologické prvky 

Použity musí být naměřené hodnoty meteorologických prvků jednak na klimatologických 

stanicích (ČHMÚ), a dále z porostních měření. Databáze tvoří teplota vzduchu (T), tlak vodní 

páry (E), rychlost větru (F), srážky (SRA), sluneční svit (SSV), potenciální evapotranspirace 

travního porostu (PET_TTP), aktuální evapotranspirace travního porostu pro VVK 170 mm 

(AET_TTP_170), základní vláhové bilance SRA-PET_TTP (ZVLBI_TTP) a zásoba vody v půdě 

v % VVK, pro VVK = 170 (ZVVP_TP_170). Ze vstupních údajů u každých veličin budou 

vypočítány denní, měsíční a roční hodnoty a jejich statistické charakteristiky zvlášť pro každou 

lokalitu. 

 

Statistická analýza získaných údajů  

Pro základní charakteristiku spojitých proměnných bude použita popisná statistika (Descriptive 

statistics). Při složitějších vztazích budou použity různé korelační koeficienty spolu s různými 

regresními modely (v širším slova smyslu) včetně analýzy rozptylu a analýzy kovariance. K 

analýze časových řad budou použity i lokální neparametrické regresní modely (Loess regression). 

U těch modelů, kde je nutné sledovat i vliv náhodných efektů, budou použity i smíšené modely 

(Mixed models). 

Statisticky významné rozdíly (statistically significant differences) budou určeny na hladině 

významnosti (significance level) u všech typů analýz takto: neprokázané statistické rozdíly 

(hodnota p je větší než 0.05), prokázané statistické rozdíly (hodnota p je mezi 0.01 - 0.05) a 

vysoce prokázané statistické rozdíly (hodnota p je menší než 0.01). Po statistické analýze budou 

všechny použité modely kontrolovány pomocí různých statistických testů a diagnostických grafů.  

Při vkládání, uspořádání a zpracování vstupních údajů bude použit program Microsoft Office 

Excel 365 online verze, a k statistické analýze dat volně dostupný statistický program R, verze 

3.5.2. (R Core Team, 2018). Na psaní R skriptů bude použit Tinn-R skriptový editor (Faria et al., 

2013) a doplňkový software RStudio (RStudio Team, 2015). Při zpracování prostorových dat a 



 

 

případných mapových výstupů bude použit program QGIS verze 3.6.0. „Noosa“ (Quantum Gis 

Development Team, 2019) s otevřenou licencí. 

Ke statistické analýze u každé fenofáze je nutné konvertovat jednotlivá data na pořadové číslo v 

daném roce. V praxi to znamená, že maximální hodnota nemůže být větší než 365, výjimkou jsou 

přestupné roky, kde je maximální hodnota 366. Po provedení statistické analýzy je třeba 

pořadové číslo dne znovu konvertovat na konkrétní datum. Pro lepší orientaci je možné používat 

následující tabulku (Tab. č. 2). 

 

Tab. č. 2 Převodová tabulka na výpočet pořadového čísla dní z kalendářních dat běžného roku 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Den Pořadové číslo 

1. 001 032 061* 092* 122* 153* 183* 214* 245* 275* 306* 336* 

2. 002 033 062* 093* 123* 154* 184* 215* 246* 276* 307* 337* 

3. 003 034 063* 094* 124* 155* 185* 216* 247* 277* 308* 338* 

4. 004 035 064* 095* 125* 156* 186* 217* 248* 278* 309* 339* 

5. 005 036 065* 096* 126* 157* 187* 218* 249* 279* 310* 340* 

6. 006 037 066* 097* 127* 158* 188* 219* 250* 280* 311* 341* 

7. 007 038 067* 098* 128* 159* 189* 220* 251* 281* 312* 342* 

8. 008 039 068* 099* 129* 160* 190* 221* 252* 282* 313* 343* 

9. 009 040 069* 100* 130* 161* 191* 222* 253* 283* 314* 344* 

10. 010 041 070* 101* 131* 162* 192* 223* 254* 284* 315* 345* 

11. 011 042 071* 102* 132* 163* 193* 224* 255* 285* 316* 346* 

12. 012 043 072* 103* 133* 164* 194* 225* 256* 286* 317* 347* 

13. 013 044 073* 104* 134* 165* 195* 226* 257* 287* 318* 348* 

14. 014 045 074* 105* 135* 166* 196* 227* 258* 288* 319* 349* 

15. 015 046 075* 106* 136* 167* 197* 228* 259* 289* 320* 350* 

16. 016 047 076* 107* 137* 168* 198* 229* 260* 290* 321* 351* 

17. 017 048 077* 108* 138* 169* 199* 230* 261* 291* 322* 352* 

18. 018 049 078* 109* 139* 170* 200* 231* 262* 292* 323* 353* 

19. 019 050 079* 110* 140* 171* 201* 232* 263* 293* 324* 354* 

20. 020 051 080* 111* 141* 172* 202* 233* 264* 294* 325* 355* 

21. 021 052 081* 112* 142* 173* 203* 234* 265* 295* 326* 356* 

22. 022 053 082* 113* 143* 174* 204* 235* 266* 296* 327* 357* 

23. 023 054 083* 114* 144* 175* 205* 236* 267* 297* 328* 358* 

24. 024 055 084* 115* 145* 176* 206* 237* 268* 298* 329* 359* 

25. 025 056 085* 116* 146* 177* 207* 238* 269* 299* 330* 360* 

26. 026 057 086* 117* 147* 178* 208* 239* 270* 300* 331* 361* 

27. 027 058 087* 118* 148* 179* 209* 240* 271* 301* 332* 362* 

28. 028 059 088* 119* 149* 180* 210* 241* 272* 302* 333* 363* 

29. 029 060* 089* 120* 150* 181* 211* 242* 273* 303* 334* 364* 

30. 030  090* 121* 151* 182* 212* 243* 274* 304* 335* 365* 

31. 031  091*  152*  213* 244*  305*  366* 

(Poznámka: Čísla označená hvězdičkou platí jen u přestupného roku, v jiných letech je třeba 

odpočítat jeden den) 

 

Při popisné statistice zjistíme základní informace o zkoumaní závislé proměnné (v našem případě 

pořadové číslo dne) v přehledné a koncentrované formě. Vstupní údaje sumarizujeme pomocí 



 

 

číselných charakteristik, tabulek a grafů. Sumarizační údaje lze sestavit buď celkově na celé 

zkoumané období, v případě potřeby na jeho dílčí části. Třídění je možné stanovit takto: 

 • pravidelné období (např. 1970-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2010 atd.) 

 • vycházejí z údajů klimatologie (např. suché roky, deštivé roky, chladné roky atd.) 

 

 Složitější výstupy mohou být učiněny na základě přidané vysvětlující proměnné (např. 

zkoumání více fenofází, rostliny, lokality atd.) tak, aby byl jednoznačně viditelný jejich vliv na 

závislou proměnnou. Možné sestavení výstupů analyzovaných dat (včetně statistických 

charakteristik) ukazuje Tab. č. 3. 

 

Tab. č. 3 Vzor na sestavení základních statistických veličin pro charakteristiku nástupu vybrané 

fenofáze rostlin 

Typ statistické charakteristiky 
Type of statistical parameter 

Statistické veličiny/Statistical parameters 

Charakteristika vzorku 
Characteristics of sample 

Celková velikost/Total size 

Celkový součet/Total sum 

Počet nulových hodnot/Number of zero values 

Počet chybějících hodnot/Number of missing values (NA) 

Počet jedinečných hodnot/Number of unique values 

Počet extrémních hodnot/Number of outliers 

Charakteristika polohy 
Measures of central tendency 

Minimální hodnota/Minimum value 

10% kvantil/10% quantile 

Dolní kvartil (25 %)/Lower quartile (25 %) 

Medián (50 %)/Median (50 %) 

Aritmetický průměr/Arithmetic mean 

Useknutý průměr (10%)/Trimmed mean (10%) 

Modus/Mode 

Horní kvartil (75 %)/Upper quartile (75 %) 

90% kvantil/90% quantile 

Maximální hodnota/Maximum value 

Charakteristika variability 
Measures of dispersions 

Variační rozpětí/Range 

Interkvartilové rozpětí/Interquartile range (IQR) 

Standartní chyba průměru/Standard error of mean (SEM) 

95% interval spolehlivosti (IS)/95% confidence interval (CI)  

Směrodatná odchylka/Standard deviation (SD) 

Rozptyl/Variance 

Variační koeficient/Coefficient of variation (CV) 

Průměrná absolutní odchylka/Mean absolute deviation (MAD) 

Charakteristika tvaru 
Measures of distribution 

Šikmost/Skewness 

Špičatost/Kurtosis 

Lillieforsův test/Lilliefors test 

Shapirův-Wilkův test/Shapiro-Wilk normality test 

Andersonův-Darlingův test/Anderson-Darling normality test 

Cramérův-von Misesův test/Cramer-von Mises normality test 

Pearsonův chí-kvadrát test/Pearson chi-square normality test 

Shapirův-Franciův test/Shapiro-Francia normality test 

Kolmogorovův-Smirnovův test/Kolmogorov-Smirnov test 

 



 

 

Postup statistického modelování se skládá z několika kroků, které je nezbytné určit ještě před 

statistickou analýzou. Volba vhodné statistické metody závisí na několika činitelích, především 

na typu a množství shromažďovaných údajů, ale také na hodnotách průběžných výsledků. Podle 

nich často korigujeme postupy k získání konečných výsledků. Před zahájením sestavení a 

testování různých statistických hypotéz je nutné zkoumat všeobecné možnosti modelování. 

Hlavním úkolem je (Pekár a Brabec, 2009): 

 odhalit zjevné chyby (např. překlepy) a provést formální úpravu vstupních údajů (např.  

zjednodušit tabulky) pro statistický program 

 udělat si představu o tom, jak analýza dopadne, jaké výsledky můžeme očekávat atd. 

 po skončení analýzy vždy zkontrolovat předpoklady zvoleného statistického modelu 

 postupně sledovat nové neočekávané trendy, překvapivé skutečnosti nebo jiné odlišné 

výsledky 

 

Hlavním cílem celého statistického modelování je především hledat takové regresní modely 

(v širším slova smyslu), které z věcného hlediska reálně popisují sledované jevy nebo 

závislosti prostřednictvím své systematické a náhodné složky. Model by měl zachycovat ty 

vlastnosti, které jsou podstatné pro účely, ke kterým je sestaven, a abstrahovat od projevů 

reality, které nás nezajímají (Pekár a Brabec, 2009). 

Statistická analýza vždy začíná od jednodušších ke složitějším modelům, konečná fáze 

analýzy je (na základě zkoumaných faktorů) co nejpřesnější předpovídání změn do 

budoucnosti. Důležité je, aby predikce byla sestavena ihned od prvních výsledků, které pak 

slouží jako kontrola, až budou všechny údaje statisticky vyhodnoceny. V tomto případě 

začíná modelování s tímto pořadím: 

 pomocí popisné statistiky (včetně grafického znázornění získaných výsledků) vyhodnotit 

nástup a délku jednotlivých fenofází rostlin v ČR v jednotlivých letech zvlášť pro každý 

druh/odrůdu 

 v rámci jednoho rodu/druhu/odrůdy porovnávat nástup a délku jednotlivých fenofází 

rostlin v jednotlivých letech mezi různými lokalitami v rámci ČR 

 třídit rostliny do různých skupin podle podobného vývoje fenofází 

 výsledky získané vyhodnocením stávajících fenologických dat umožní odhad změny 

nástupu a délky jednotlivých fenofází v blízké budoucnosti 

 

Dalším postupem je nutné hledání různých vazeb nejen mezi jednotlivými druhy, ale i v 

rámci čeledi nebo druhu. V dalším kroku je třeba analyzovat vztahy mezi jednotlivými 



 

 

fenofázemi rostlin v závislosti na počasí (např. teplota, srážky atd.). Na základě těchto 

výsledků je třeba odhadnout změny vývoje fenofáze v blízké budoucnosti a nové výsledky je 

třeba porovnávat s prvními výsledky. V případě získání zásadních rozdílů je nutné zkoumat 

možné příčiny, které způsobují odlišné výsledky, a hlavně ověřit, v jakém směru jsou tyto 

změny. V posledním kroku je třeba sestavit hypotézy a finální predikce do budoucna. Na 

základě získaných a analyzovaných dat bude možné: 

 na základě nástupu a délce první fenofáze v rámci druhu lze odhadnout vývoj 

druhé fenofáze daného druhu 

 na základě analyzovaných dat daného rostlinného druhu v dané lokalitě lze 

odhadnout vývoj fenofáze stejného druhu v jiných lokalitách 

 na základě stejného nástupu a délky fenofáze dvou druhů také bude možné 

odhadnout fenofáze dalšího druhu v jiných lokalitách 

 na základě změny počasí/klimatu bude možné odhadnout nástup a délku fenofáze 

zkoumaného rostlinného druhu v příštích desetiletích 

 

Závěr 

Sestavení vhodné statistické analýzy na modelování nástupu a délky dané fenofáze rostlin 

vyžaduje vysokou odbornou znalost. V prvním kroku je nutné vytvářet komplexní fenologické 

databáze, které poslouží jako základ k dalším analýzám. Modelování začíná převedením dat 

nástupu jednotlivých fenofází na pořadové číslo dne v roce, které bude sloužit k sestavení 

popisné statistiky. Během této fáze analýzy je nutné charakterizovat druh, polohu pozorování, 

variabilitu a tvar vstupních údajů. Je možné využít různých statistických testů nebo 

diagnostických grafů. 

V případech vážného porušení předpokladu normality souboru bude nutné potřebné vstupní údaje 

transformovat (např. logaritmické transformace) a celou analýzu znova opakovat. Transformace 

údajů pomůže stanovit změny tvaru rozdělení, ale také linearizaci nelineárních vztahů, případně 

dosažení konstantního rozptylu. 

K další fázi analýzy budou použity první výsledky z popisných statistik pro vyjádření nástupu a 

délky trvání vybraných fenofází rostlin v jednotlivých letech, případně vliv nástupu a délky dané 

fenofáze na nástup následné fenofáze. V třetím kroku bude studium různých vazeb v závislosti 

jednak na meteorologických prvcích, ale také jiných faktorů. Součástí analýz bude studium 

vzájemných vztahů jednak mezi jednotlivými fenofázemi daného druhu rostlin, dále určitých 

druhů, případně i rodů. Statistický model musí být sestaven tak, aby umožnil modelovat 

následující závislosti: (a) vývoj nástupu a délku dané fenofáze u konkrétního druhu rostliny na 



 

 

základě údajů z jiných rostlin a (b) vývoj nástupu a délku dané fenofáze stejného druhu v jiných 

lokalitách. 

Postup statistického modelování bude třeba neustále rozšiřovat nejen na základě získaných 

(případně) dílčích výsledků, ale také na základě studií zahraniční odborné literatury. V této jsou 

uvedeny výsledky s využitím pokročilých statistických metod k modelování fenologických 

projevů rostlin. Nezbytné je dávat pozor, aby byly kvalitně zpracovány i chybějící údaje 

z původní databáze a zapracovány do doplněné databáze. Pokud tomu tak nebude, získáme 

nekvalitní až falešné výsledky. Časově nejnáročnější bude vytvořit postupy na stanovení odhadů  

vlivu změny vývoje podnebí na jednotlivé fenofáze v příštích desetiletích. Globální změna 

klimatu určitě ovlivní fenologické projevy rostlin, jako dřívější nástupy dané fenofázi, ale může 

dojít ke zkrácení její délky apod.  
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