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Aktuálnost tématu dizertační práce 

Problematika navrhování a řízení vodních zdrojů v podmínkách stochastické neurčitosti patří 

k nejdůležitějším a současně nejobtížnějším úkolům vodního hospodářství. Metodicky dané 

úlohy pomáhá řešit stochastická hydrologie, která zaznamenala od druhé poloviny dvacátého 

století významný rozvoj. V České republice začaly být stochastické modely v oblasti 

hospodaření s vodními zdroji systematicky rozvíjeny od 60. let minulého století. Prakticky 

všechny postupy stochastické hydrologie však jsou založeny na základním předpokladu 

stacionarity popisovaných hydrologických a meteorologických veličin. Předložená disertační 

práce uvádí soudobé metodické postupy pro prokázání nestacionarity v hydrologických a 

meteorologických řadách s využitím aktuálních statistických testů. Předložené případové 

studie klimatické změny dokládají statistickou významnost trendů ve zkoumaných řadách, 

který je rovněž na základě dalších prací a studií nepochybný. Předloženou disertační práci 

považuji za velmi aktuální. 

 

Splnění cílů dizertační práce 

Cíle disertační práce jsou formulované v části 1.2. Pro doložení vlivu nestacionárních 

tendencí deklarovaných jako klimatická změna na vodní zdroje je v prvním kroku zapotřebí 

exaktně prokázat jejich statistickou významnost. Disertační práce si z tohoto pohledu klade za 

cíl aplikovat a metodicky rozvinout statistický aparát pro identifikaci deterministického 

trendu a dlouhodobé paměti (setrvačnosti) v hydrologických a meteorologických časových 

řadách. Uvedený cíl se disertantovi podařilo beze zbytku splnit. 

 

Postupy řešení a výsledky dizertace s uvedením konkrétního přínosu doktoranda 

V hydrologii se někteří autoři snaží identifikovat trend v časových řadách neadekvátními 

metodami a postupy, např. prokládáním lineárního trendu nebo pouhým testováním statistické 

významnosti regresního koeficientu. Metody uvedené v disertační práci naproti tomu 

korektně vysvětlují různé typy nestacionarit v datech a způsoby jejich identifikace. Pozornost 

je také věnována identifikaci sezonality v datech a autokorelačních vazeb, které je zpravidla 

třeba před testováním trendů odfiltrovat. Za významné považuji rovněž zohlednění 

identifikace dlouhodobé paměti systému (Hurstův fenomén), která by mohla být mylně 
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vykládána za deterministický trend. Podobně dlouhodobé periodické vlastnosti v datech lze 

snadno zaměnit za trend. Autor na tato úskalí na podkladě kvalitně zpracované rešerše 

vědecké literatury správně upozorňuje a získané poznatky vhodně aplikuje v případových 

studiích. 

Konkrétní přínos doktoranda v metodické rovině spatřuji v rozvinutí Mann-Kendallova testu 

pro regionální analýzu trendu, která byla úspěšně aplikována pro posouzení trendů vydatností 

pramenů v ČR. 

 

Formální úprava dizertační práce a její jazyková úroveň 

Formální a grafická úprava dizertační práce je na výborné úrovni. Práce je zpracována formou 

souboru vybraných prestižních publikací, ke kterému je připojen podrobný komentář. Celá 

práce je sepsána v anglickém jazyce, působí přehledně a je logicky členěna. 

 

 

Otázky a připomínky 

 

1. Při identifikaci deterministického trendu v hydrologických a meteorologických časových 

řadách existuje při jejich omezené délce riziko, že za trend bude mylně vydáván jejich 

průběh způsobený dlouhodobými periodickými vlastnostmi nebo dlouhodobou pamětí 

systému, tzv. Hurstův fenomén. Oba vlivy jsou přitom zřejmě dokumentovány, např. 

periodickými vlastnostmi sluneční aktivity (významné frekvence Wolfových čísel) nebo 

analýzou teplotních anomálií vzduchu získaných pomocí proxy dat délky až 1000 let 

vyplývá zřejmá existence stochastických trendů (Hurstův exponentí H>0,5). Jak korektně 

postupovat při analýze časových řad délky několik málo desetiletí? 

2. Nestacionární tendence hydrologických a klimatických veličin označované jako globální 

klimatická změna lze považovat za statisticky významné. Za ne zcela jednoznačnou však 

považuji otázku antropogenního vlivu na tyto změny. Střídání teplých a chladných období 

v minulosti jsou zřejmě doložena. Viz např. Středověké klimatické optimum (950-1250) 

nebo Malá doba ledová (1550-1850). Lze uvažovat o prokázání statisticky významného 

vlivu člověka na klimatické veličiny? 

3. V publikacích A.7 až A.9 jsou analyzovány řady denních srážek z 18 srážkoměrných 

stanic v povodí Lužické Nisy. Testována byla významnost trendu z důvodu ověření 

nárůstu ve frekvenci a průměrné úrovně extrémů. Analýza byla provedena na podkladě 

řad za období pozorování 1961 – 2010 a v některých stanicích byl identifikován 

významný trend. V této souvislosti vyslovuji hypotézu, že z pohledu povodňové aktivity 

druhé poloviny 19. století není současná frekvence povodní v dané oblasti ničím 

neobvyklým, možná spíše návratem k normálu. Ve druhé polovině 19. století, zde byly 

povodně ještě častější a intenzivnější než dnes, z tohoto důvodu zde také byl iniciován a 

zrealizován projekt výstavby pěti retenčních nádrží na přelomu 19. a 20. století. 

4. Metody identifikace nestacionarity v hydrologických a meteorologických datech slouží 

pro její exaktní prokázání zpravidla s využitím statistického testu na zvolené hladině 

významnosti. Z pohledu navrhování a řízení vodních zdrojů je to však pouze první část 

úlohy. Zásadním problémem je, jak vodní zdroje navrhovat a řídit v podmínkách 

nestacionárních vstupních veličin. Mám zde na mysli zejména metody stochastické 

hydrologie ve smyslu generování náhodných průtokových řad pro vodohospodářská řešení 

vodních nádrží. Dále je to otázka trendů v kvantilech hydrologických veličin jako jsou m-

denní a N-leté průtoky. Ty následně vstupují přímo jako návrhové parametry v rámci 

navrhování vodních děl a staveb v okolí vodních toků. Jaký vývoj v tomto smyslu 

předpokládáte? 

 



3 

 

 

Závěrečné zhodnocení 

Závěrem je možné konstatovat, že předložená disertační práce je zpracována na aktuální téma 

a přináší původní výsledky. Přínos pro rozvoj oboru je nepochybný a doktorand prokázal 

vysokou míru orientace v uvedené problematice. 

Dizertační práce splňuje všechny požadavky kladené na doktorské dizertační práce podle 

zákona o vysokých školách. Dizertační práce prokazuje schopnosti doktoranda k samostatné 

vědecké práci a obsahuje poznatky, které byly publikovány.  

Doporučuji dizertační práci přijmout k obhajobě. 

 

 

V Praze, dne 7. září 2016 

 

doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur 


