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Cílem diplomové práce bylo ověřit vliv délky předpovědního období a přesnost 

předpovězených průměrných měsíčních průtoků při řízení hydroenergetické funkce soustavy 

nádrží Vír I, Brno, Letovice, Boskovice. Předpovědi průměrných měsíčních přítoků do 

uvažovaného systému nádrží byly vytvořeny pomocí Zonálního pravděpodobnostního 

předpovědního modelu. Předpovězené průtoky byly použity při adaptivním optimalizačním 

způsobu řízení. Pro nalezení optimálních odtoků vody z nádrží byl použit program SOMVS. 

Řízení provozu soustavy nádrží bylo realizováno v průběhu vybraného málo vodného období. 

Výsledky z adaptivního řízení byly porovnány s řízením na hodnoty požadovaný 

(zaručených) výkonů u jednotlivých vodních elektráren. Za tímto účelem byl vytvořen 

simulační model uvažované soustavy nádrží v programu Microsoft Excel. Diplomová práce 

měla primárně za cíl ověřit kvalitu použitého předpovědního modelu při jeho praktickém 

použití a alespoň částečně nastínit možný způsob strategického řízení provozu 

hydroenergetické funkce vodohospodářské soustavy. 

Výsledky diplomové práce prokazují, že adaptivní optimalizační způsob řízení používající 

předpovědi průměrných měsíčních průtoků je efektivnější způsob řízení, než je zjednodušené 

řízení na požadovaný výkon. Při adaptivním řízení je za celé málo vodné období získán 

celkově vyšší výkon, než při řízení na požadovaný výkon. Výrazně lepších výsledků je 

dosaženo při kratší délce předpovědi. Diplomová práce zjednodušenou formou poukazuje na 

to, že vhodná změna v řízení provozu u existujících vodohospodářských soustav, by v 

budoucnu mohla vést k efektivnějšímu využití celkového potenciálu u vodních nádrží, 

respektive u vodohospodářských soustav. 

Diplomant v průběhu zpracování diplomové práce uplatnil získané znalosti z bakalářské 

práce, ve které se zabýval podobnou problematikou. Michal Šejnoha chodil pravidelně 

konzultovat, pracoval samostatně a prokázal tvořivý přístup. Diplomová práce je zpracována 

přehledně a srozumitelně. Diplomant odevzdal práci v termínu a v požadovaném rozsahu 

určeném vedoucím diplomové práce. Student ale mohl k práci přistupovat s větším zájmem a 

věnovat jejímu zpracování více času. 

Diplomovou práci doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotím jí: 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 
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