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nárůst tep|oty zemského povrchu, jenž je obecně nazýván,,g|obá|ním otep|ováním,,. Přirozeně se můžeme ptát, zda změna k|i||u.g|||E ptdt, lua zmena k|imatu nezpůsobuje i změnuv chování srážkových a tím i průtokových řad. Změnu průtokových řad však mohorl znůcnhit ;řad však mohou způsobit i'iluu lpusool[ |
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přehrad a nádrží,změna za|esněnípovodí, změna ve uyuzitJpůdy apod.) i změny v odběru vody.

Zkoumání stacionarity hydro|ogických řad má řadu úska|í. Pro správné rozhodnutl zda je řadastacionární, potřebujeme vědět, co z h|ediska statistického stacionarita znamená. Vzh|edem k tomu,že teplotní, srážkové i průtokové řady obvyk|e nepovažujeme za pos|oupnost nezávis|ých veIičin,nestačí, aby jednorozměrné rozdě|ení ve|ičin tvořících časovou řadu by|o stejné' Je třeba si všímat izávis|osti mezi č|eny řady, kterou autor nazývá perzistencí, a tuto závis|ost statisticky popsat' Ve svémč|ánku ,,Some problems with application of change-poínt detection methods to environmentaI data,,(Environmetrics 8, 1.996) navrhuji řadu rozdě|it na dvě části tak, aby první část řady by|a stacionární aodhadnout základní charakteristiky jako střední hodnotu, rozpty|, autokore|ační funkci z této částiřady' To je často možné udě|at pro tep|otn í řady, kde řada často poknivá úsek de|ší než 2OO |et.Průtokové řady jsou většinou podstatně kratší, a to obzv|áště ty řady, které nejsou nebo jsou jenmá|o ov|ivněny |idskou činností. Navíc ke vzniku nestacionarity může dojít před nebo těsně pozačátku prvního měření. Závís|ost (perzistenci) tak ne|ze mode|ovat pomocíčásti řady, která může býtpovažována za stacionární. Jest|iže často neumíme dobře popsat stacionární chování řady, je ještětěžší popsat nestacionární chování. Teoreticky se totiž mohou měnit |ibovolné charakteristiky řady,např' střední hodnota, rozpty|, šikmost atd. I když se, stejně jako autor, soustředíme pouze na změnuparametru po|ohy (např. střední hodnoty), můžeme předpok|ádat, že změna je náh|á (abrupt) nebopostupná (gradua|). Dále můžeme předpok|ádat, že se řada změnila jen jednou nebo víckrát apod'Statístické rozhodování o existenci změny je obvyk|e založené na testování hypotéz. Vzh|edemk obrovskému množství nestacionárního chován í řady, a tedy odpovídajícímu množství a|ternativ, jemožné najít v |iteratuře nesmírné množství různých testů.

Prvníčást dizertační práce popisuje testy, které se pro detekci změny v hydro|ogických řadách nejvícepoužívají. Dizertant prošel všechny dostupné hydro|ogické a k|ímato|ogické časopisy a testy včetněcítací uvedl. Už od počátku se soustředi| především na neparametrické testy vzh|edem k tomu, že seměsíční, resp. denní průměrné průtoky, nepovažují za normá|ně rozdě|ené náhodné ve|ičiny. Totéžp|atí i pro srážkové úhrny.

Druhá část práce je věnovaná Mann-Kendal|ovu testu, který je úzce svázán s Kenda||ovým kore|ačnímkoeficientem. Kenda||ův kore|ační koefícient v tomto případě hodnotí závis|ost mezí řadou časovýchokamžiků, v kterých bylo měření prováděné, a studovanou časovou řadou. Pokud má řada rostoucítrend, je Kendal|ův koeficient k|adný, pokud má trend k|esající, je záporný.Mann-Kenda||ův test je
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možno použít pro jakýkoIiv monotónní trend, nikoIiv napříkIad jen pro lineární nebo kvadratický
trend. Jeho nevýhodou je poměrně ma|á sí|a.

Je všeobecně známé, že jedna a tatáž data je možno úspěšně mode|ovat jak pomocí regrese
s deterministickým trendem a nezávis|ým šumem, tak i pomocÍ časové řady se závis|ými č|eny, tedy
řady s ,,náhodným trendem,,. Z tohoto důvodu je hodnota testové statistiky pro existenci
deterministického trendu vždy ov|ivněna typem závis|osti mezi členy šumové s|ožky. Znamená to, že
je třeba test navržený pro nezávis|é veIičiny nějakým způsobem upravit, a to obvykIe modifikací
kritické hodnoty' Tento postup je vhodný i pro Mann-Kenda|lův test. Druhou cestou je záměna
původní řady jinou řadou, kde jsou již členy šumové sIožky nekoreIované. Autor popisuje postup,
kterému říká ,,pre-whitening,,, pro Mann.Kenda||ův test. Pos|ední postup pro na|ezení kritických
hodnot je bootstrap' Metoda bootstrap spočívá ve vytváření nových výběrových souborů dat o
stejném rozsahu pomocí opakovaných náhodných výběrů hodnot z původního souboru dat. Z těchto
nových souborů se pak počítají hodnoty testových statistik. Kritické hodnoty odpovídají empirickým
kvanti|ům hodnot bootstrapových statistik. Pokud jsou však data záVis|á, je třeba provádět b|okový

bootstrap.

Všechny uvedené metody by|y v Iiteratuře popsány' Nicméně na většinu z nich neexistUjí hotové
programy. Přínosem autora je sestavenímaker V prostředí R a jejich použití na reálná data.

Lze předpok|ádat, že průtokové řady pocházejících z geograficky b|ízkých toků budou mít podobné
chování. Autor se pokusiI zobecnit Mann-Kenda||ův test na P řad, přičemž předpokláda|, že díky své
b|ízkosti budou vzájemně zkore|ovány. Test, který nazývá regioná|ním Mann-Kenda||ovým testem,
opět použi| na reá|ná data'

Dizertace je výs|edkem d|ouhodobé práce Mgr. Ledvinky, která se pohybuje na pomezí dvou oborů -
hydroIogie a statistiky' K sepsání práce museI prostudovat velké množství č|ánků statisticko-
hydro|ogické povahy. s|ožitější testy musel naprogramovat, použít je pro hydro|ogická data a

výs|edkům porozumět' Velmi oceňuji každého, kdo je schopen pracovat nejen ve statistice, aIe i

v da|ším oboru, protože jen ten může přispět k tomu, aby se ze statistiky nesta|a mrtvá věda sloužící
jen k pub|ikování č|ánků.

Doporučuji přijmout dizertační práci k obhajobě.

V Praze 8.7.20t6 Prof. RÍ!ó/Da nie|a Ja rušková, CSc.
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Námitky:

Jedním z výs|edků autora je navržení tzv. regioná|ního Mann-Kenda||ova testu. označení na

str' 49 však není jasné. označuje ve|ičina (3.85) součet sum (3.43) pro jednot|ivé řady

P=7,...,P, (jak by odpovída|o značení) nebo je to již součet testových statistik J defínovaných
v (3.41), jak je psáno ve 4. řádku na straně a9? (Ve vzorečku (3.88) není rozumět, co je k. Není
rozumět, jaká standardizace se má použít.)

Popis b|okového bootstrapu na str.47 není také zce|a jasný. Pominu-|i, že vb|okovém

bootstrapu nenítřeba vo|it br náhodně, a|e je možné vo|it všechny bloky o stejné dé|ce, není
jasné, co v bodě 2b znamená i. Je to b1?

Automatický výběr dé|ky b|oků v paragrafu 3.8.2 není správný. Jak už by|o zmíněno shora,

nenímožno ztýchž dat detekovat trend a zároveň,,určit dé|ku závis|osti.,,To se projevínapř.

tím, že teoretická autokore|ační funkce časové řady tvořené |ineárně rostoucí pos|oupností

číse| bude všude rovna 1. V obecném případě existence monotónního trendu si|ně ov|ivní

hodnoty výběrové autokorelační funkce. ,,Dé|ku závislosti,, je třeba odhadnout bud, ze

stacionárníčásti řady, která se pak v testu nepoužívá, nebo z řad, o kterých se domníváme, že

mají podobný typ závis|osti a jsou stacionární.

Prosím o odpověd, na body 1 a 2.
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