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a 12 obrázků. Práce se zabývá problematikou stanovení vlivu charakteru sněhové pokrývky na 
nízké letní průtoky. Nízké vodní stavy pozorované v letních a podzimních měsících jsou 
zejména v kontextu suchých period vyskytujících se v posledních letech aktuální 
problematikou.  

Práce je vhodně strukturována do šesti kapitol a odpovídá strandartní odborné 
publikaci. Po úvodu následuje kapitola zabývající se shrnutím současných poznatků týkajících 
se trendů podílu sněhových srážek na celkovém srážkovém úhrnu, definice a popisu 
hydrologického sucha a příčínných faktorů a procesů ovlivňujících nízké letní průtoky. Tato 
část je v podstatě přiměřně rozsáhlá, nicméně její struktura by mohla být daleko atraktivnější. 
Zejména část popisu případových studií trendů sněhových poměrů se skládá z odstavců 
věnovaných jednotlivým případovým studiím bez větší synteze výsledků, což ji činí obtížněji 
čitelnou. Nicméně autorka zpracovala značné množství zahraniční i české litarury, což 
hodnotím pozitivně. 

Následuje kapitola věnující se metodice práce. Je představeno jedenáct zájmových 
povodí, kriteria jejich výběru a datové zdroje. Zastavil bych se u tvrzení, že půdní druhy 
určují vlhkost půdy a půdní typy podmiňují infiltrační rychlost a retenční schopnost. Zde bych 
poprosil autorku o komentář. Na konci strany č.43 je uvedena klimatická stanice Modrý důl a 
asi je myšlena Labská bouda (přestože uvedená nadmořská výška neodpovídá Tab. 3). Na 
konci str. 46 je uvedeno, že pro výpočet poměru S/P byla použita prahová hodnota 1.1 °C. 
Mohla by autorka vysvětlit, proč nebyla použita běžně používaná hodnota 1°C (kterou sama 
uvádí) a zda je vůbec vhodné používat jednu konstatní hodnotu pro rozdělení sněhových a 
dešťových srážek pro jednu zimu (nebo dokonce pro několikaleté období). Na konci kapitoly 
jsou přehledně představeny použité statistické analýzy. Zajímalo by mě, proč byl použit 
Spearmanův korelační koeficient (nevyžadující linerání závislost) pro identifikaci vhodných 
prediktorů nízkých letních průtoků a následně linerání regresní model pro popis charakteru 
této závislosti.   

V kapitole výsledků je charakterizována síla závislosti mezi nízkými letními průtoky  
a jednotlivými sněhovými charakteristikami za jednotlivá povodí a za všechna jako celek. 
Následně byl zkoumán vztah vodní hodnoty sněhu s nízkými průtoky. Mohla by autorka 
vysvětlit, co je myšleno termínem „šum“ v posledním odstavci na straně 49. Dále nechápu, 
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