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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

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

Autor práce:  Bc. Pavel Škarecký 
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Kozel, PhD. 

Popis práce: 

Práce se zabývá sestavení a následným vyhodnocení předpovědního modelu založeném na 
myšlence metody random walking s driftem pro vybraný profil. Výsledky předpovědního modelu 
jsou dále srovnány s výsledky varianty, kde namísto předpovědi je použit dlouhodobý průměrný 
měsíční průtok. Dále je přistoupeno k aplikaci post-procesingu. Samotný model post-procesingu je 
založený na neuronových sítí. Prvotní výsledky post-procesingu nedosahovaly nastavených kvalit, a 
proto bylo přistoupeno k zavedení různých metod pro výběr tréninkových dat. Závěrem byly 
všechny výsledky vyhodnoceny. 
 

Hodnocení práce studenta: 
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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 přehledně členěna do kapitol, avšak kvalita jednotlivých obrázků by mohla být na vyšší 
úrovni. Z textu jednotlivých kapitol je patrné, že si student osvojil a pochopil všechny poznatky 
nutné pro dosažení výsledků. Student pronikl do neuronových sítí a programovacího jazyku Matlab. 
Vybrané výsledky by si zasloužily více rozepsat. Student zkoušel různé úpravy výběru dat do 
tréninkové matice. Dále se zabýval možnostmi volením opraveného průtoku, aby dosáhl dobrých 
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výsledků. Práce má určité nedostatky, ale všechny cíle byly splněny. Práci doporučuji přijmout 
k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

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


