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Abstrakt 

Přes obecnější název práce je její hlavní součástí analýza trendové složky aplikovaná na 

instrumentální záznamy hydrometeorologických veličin měřených na celém území Česka. 

Někdy je ovšem cíleno na povodí přesahující hranice s Německem nebo Polskem. Převažuje 

analýza hydrologických dat, jako jsou průtoky nebo vydatnosti pramenů, ale byly 

analyzovány též řady úhrnů srážek, výšky sněhové pokrývky nebo teploty vzduchu, které 

velmi souvisejí s koloběhem vody odehrávajícím se na území Česka i mimo něj. Za ideálních 

podmínek může analýza trendu odpovědět na otázku, zda je vývoj kvantitativních 

charakteristik vodních zdrojů v Česku významně ovlivňován klimatickou změnou. Nicméně, 

z důvodu délky časových řad, zde většinou začínajících v 60. letech, je obtížné tuto otázku 

uspokojivě uzavřít s tím, že by bylo možné jistě určit, jde-li o deterministické vztahy či o vliv 

náhody (např. může jít pouze o část cyklu kolísavého klimatu). Trendy byly detekovány 

pomocí Mannova–Kendallova testu a jeho modifikací, jejichž podstata zavádění je v práci 

hojně studována, neboť krátká či dlouhá paměť v analyzovaných časových řadách má za 

následek, že rozptyl testové statistiky je ovlivněn do takové míry, že test může trend 

identifikovat nesprávně. Zdali k tomu může docházet i v Česku, bylo zjišťováno pomocí testů 

na jednotkový kořen, které byly doplněny o odhady Hurstova exponentu. Srážkové úhrny 

zjevně dlouhou paměť nevykazují, zatímco hydrologické řady v některých oblastech ano, což 

by se mělo promítnout i do hydrologické praxe. Práce je kompilátem článků, které autor 

publikoval v recenzovaných časopisech. Články z posední doby studia ukazují, že analýzu 

trendu lze uplatnit i v jiných oblastech hydrologie, jako je odvozování N-letých hodnot 

extrémních jevů. Při výpočtech si autor vytvořil několik vlastních skriptů určených pro 

statistický program R, což umožnilo vývoj technik, které byly aplikovány ve světové 

hydrologii vůbec poprvé. Ukazuje se však, že dané téma zažívá prudký rozvoj a není tedy v 

moci jediné disertační práce postihnout vše, co se analýzy časových řad v hydrologii týká. 

Ideální by bylo ve výzkumu pokračovat, přičemž předkládanou práci je nutno považovat za 

pouhý počátek a základní kámen tohoto výzkumu. 
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