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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Řízení zásobní funkce nádrže s využitím metod um ělé inteligence  

Autor práce:  Bc. Matěj Hon 

Vedoucí práce: Ing. Tomáš Kozel, PhD. 

Popis práce: 

Práce se zabývá ověření možnosti využití metody, která kombinuje dispečerské grafy a 
předpovědní model. Využití předpovědí by mělo přispět k včasné reakci na budoucí problematická 
období. Výše uvedená metoda byla aplikována na vodní nádrž Vranov. V práci student sestavil 
předpovědní model založený na naučeném fuzzy modelu. Dále provedl vyhodnocení výsledků 
modelu. Výsledky předpovědního fuzzy modelu byly poté porovnány s výsledky předpovědního 
modelu založeném na neuronových sítích. Následně bylo přistoupeno k samotnému řízení zásobní 
funkce nádrže. Výsledky poskytnuté kombinací byly porovnány s výsledky dosaženými řízení 
využívajícím pouze dispečerské grafy. 
 

Hodnocení práce studenta: 

 

Vý
bo

rn
é 

Ve
lm

i d
ob

ré
 

D
ob

ré
 

N
ev

yh
ov

uj
íc

í 

1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

Celkové hodnocení a závěr: 

Práce je kvalitně napsána a z textu v jednotlivých kapitolách zní patrné, že student si musel 
nastudovat a pochopil řešenou problematiku. Uvedená problematika obsahovala práci s fuzzy 
modely a řízení zásobní funkce nádrže. Student musel nejdříve najít vhodnou architekturu fuzzy 
modelu a poté mohl sestavit finální řídící model. Celý algoritmus zvládl naprogramovat 
v programovacím jazyku Matlab. Některé pasáže v práci by si zasloužily podrobnější popis nebo by 
bylo vhodné je více rozepsat, ale i v podobě v jaké jsou napsány, jsou dostatečné pro pochopení. 
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Student pravidelně konzultoval a zvládl sestavit celý algoritmus a vyhodnotit dosažené výsledky. 
Všechny cíle byly splněny, a proto doporučuji práci k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  25. ledna 2022  Podpis vedoucího práce………………………………… 


