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Název práce: Analýza zásobního objemu vybrané vodní nádrže 

Autor práce:  Ahmad Al-Ali 

Oponent práce: Ing. Stanislav Paseka 

Popis práce: 

Práce se zabývá analýzou vývoje zásobního objemu v čase s vazbou na analýzu časové řady 

průměrných ročních průtoků na vodní nádrži Vír I. K výpočtům student použil vhodnou metodu 

na výpočet zásobního objemu nádrže a dále analýzu časové řady převzatou od souběžně 

zpracovávané bakalářské práce. Z důvodu poklesu povrchových a podzemních zdrojů 

v posledních letech na našem území je nutné řešit problematiku zásobních objemů v nádržích. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

PŘIPOMÍNKY: 

1) Velmi stručný úvod. Student nevyužil příliš doporučených podkladů a literatury. Celkově 

je v práci velmi málo použito odborné literatury.  

2) Student ne zcela dobře vypsal seznam použitých zdrojů. Např. zdroj 5 je pouze odkázán 

na časopis vtei.cz. Vždy je nutné odkázat na konkrétní článek a autora. 

3) Kapitoly 3.1, 3.2 a 3.3 jsou většinou pouze přímé citace, a tudíž by měly být psány 

kurzívou. Tento text je ve velké míře pouze zkopírován z wikipedie, na kterou není ani 

vždy odkázáno. V budoucnu omezte množství přímých citací. 

4) V textu se vyskytují překlepy a drobné chyby. Vyskytují se špatné horní a dolní indexy u 

použitých veličin. 

5) U výsledcích v tabulkách, které jsou řádově v desítkách milionů, je zbytečné uvádět 

přesnost na 3 desetinná místa. 

6) Na obrázcích 40 až 43 je špatný popis v legendě u svislé fialové čáry.    
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DOTAZY: 

1) Na str. 11 pod rovnicí (3) je chyba ve vztahu (t) > 0(V(t)), jak má tento tvar správně 

vypadat? 

2) Vysvětlete prosím, jak je možný proměnlivý průměrný dlouhodobý průtok v kapitolách 

od 3.4.1 po 3.4.3? 

3) Opravdu je v kapitole 3.5.2 porovnáno období za časový úsek 20 let (období od roku 

1974-2015)? 

4) V kapitole 3.6 jste si určil 5 hranic v nádrži. V případě poklesu vody pod tyto hranice je 

málo vody v nádrži. Proč tyto měsíce, kdy byla voda pod zvolenými hranicemi, nazýváte 

jako poruchové měsíce? Vysvětlete prosím pojem poruchový měsíc. 

5) Na str. 63 jste najednou zavedl pojem trendová složka, ale před tím jsem ji nikde nenašel 

popsanou, a to ani v kapitole metody. Vysvětlete stručně o co se jedná a proč jste volil 

zrovna takový řád a délku trendové složky? 

6) Na obrázcích 40 až 43 není pospána druhá svislá osa. Co tato osa charakterizuje?   

Závěr: 

Student množstvím provedených výpočtů prokázal patřičnou orientaci v dané problematice. 

Jednotlivé kapitoly byly provázané. Téma práce bylo naplněno a bakalářskou práci doporučuji 

k obhajobě. K práci mám ale několik připomínek a dotazů, navíc student málo pracoval 

s odbornou literaturou, a proto musím hodnotit známkou D / 2,5. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5 

Datum: 31. května 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


