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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Využití metod um ělé inteligence pro p ředpov ěď průtoku v 
měrném profilu 

Autor práce:  Bc. Pavel Škarecký  
Oponent práce: Mgr. Šárka Zemanová, BBA 

Popis práce: 

Práce se zabývá možností využití post-procesingu založeném na neuronových sítí pro zkvalitnění 
předpovědí. Samotné předpovědi jsou založeny na metodě random walking s driftem. Student 
zkoušel velké množství různých architektur neuronových sítí. Dále bylo v práci poměrně rozsáhle 
pracováno s výběry vstupních dat. Výsledky poskytnuté předpovědním modelem byly srovnány 
s výsledky post-procesingu. Na závěr bylo provedeno porovnání výše uvedených výsledku 
s možností, kdy byla jako předpověď využita hodnota dlouhodobého průměrného průtoku. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

4. Kvalita některých rovnic a tabulek je na velmi nízké grafické úrovni.  

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky: 
 

1) V kapitole Úvod by bylo vhodné více nastínit, co bude v práci dále rozebíráno. 
2) Značení jednotlivých architektur u neuronových sítí by mělo být více jednoznačné (název u 

popisu obrázku, vlastní podkapitolka). 
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3) Na místo pojmu „nalepšení“ (trošku zavádějící pojem) v tabulkách bych doporučila termín 
post-procesing nebo upravená předpověď. Případně by bylo vhodné alespoň v textu 
napsat, co se pod pojmem nalepšení bude rozumět. 

4) Dále bych pro příští psaní doporučila nebát se více rozepsat popis jednotlivých 
vyhodnocení. 

 
Dotazy: 

1) V práci postrádám vysvětlení pojmů náhodná a systematická chyba, mohl by jej autor 
vysvětlit? 

2) Na obrázcích architektur neuronových sítí není v textu popsána transformační funkce 
v poslední vrstvě. Jak se jmenuje a zná autor i jiné transformační funkce? 

3) V práci mi chybí vyhodnocení chyby v jednotlivých měsících (obdobích), jaká byla chyba 
(výsledky kritérií) pro jednotlivé měsíce (první předpovídaný člen)? 

4) Co se běžně rozumí pojmem nalepšený průtok ve vodním hospodářství? 
 

Závěr: 

Téma je v práci poměrně kvalitně zpracováno z pohledu zvolených metod a dosažených výsledků. 
Avšak z pohledu popisu jednotlivých výsledků a jejich okomentování práce lehce zaostává. Práce je 
přehledně členěna a jedná se o odborný text. Zpracovávané téma kombinuje neuronové sítě a 
různé metody předzpracování tréninkových dat. Z výsledků je patné, že autor pronikl do 
problematiky předpovědí a post-procesingu. Pokud by byly výsledky předpovědí použity pro řízení 
myslím si, že by to ještě více podtrhlo hodnotu práce. Všechny cíle byly splněny, a proto 
doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji: 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

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


