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Bakalářská práce si kladla za cíl provést aktualizovanou a zpřesněnou vodohospodářskou 

analýzu zásobního objemu u stávající nádrže Vír I. 

Bakalářská práce má 47 stran textu, tabulek a obrázků. V úvodu práce student popisuje 

hlavní myšlenku práce a důvod zabývat se danou problematikou. Po stručném popisu cílů 

práce následuje kapitola Metody. V kapitole Metody jsou popsány použité generátory 

umělých průtokových řad, použité programové prostředky, 1. a 2. typ úlohy pro 

vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže a základní metody používané pro statistické 

vyhodnocení. V praktické aplikaci student provedl pomocí úlohy číslo 1 a 2 vodohospodářské 

řešení zásobní funkce nádrže Vír I s požitím reálné a umělé průtokové řady průměrných 

měsíčních průtoků. Řešení bylo provedeno v několika variantách, které jsou vždy porovnány 

s hodnotami uvedenými v platném manipulačním řádu vodního díla Vír I. Závěr práce 

poukazuje na zjištěnou skutečnost, že při stávající velikosti zásobního objemu nádrže Vír I a 

požadované třídy zabezpečenosti nádrže A, dojde ke snížení nalepšeného odtoku z hodnoty 

2.5 m3.s-1 na hodnotu 1.82 m3.s-1. Rovněž student v závěru práce uvádí, že by v budoucnosti 

mělo být řešení provedeno i s použitím stávajících pravidel řízení odtoku, které jsou rovněž 

součásti manipulačního řádu a jsou vyjádřeny formou dispečerského grafu. 

Bakalářská práce splňuje po stránce jazykové i stylistické požadavky odborného textu. 

Získané výsledky jsou prezentovány formou tabulek a grafů.  Práce je v principu zpracována 

správně, ale v některých částech jsou drobné nejasnosti a nepřesnosti, které čtení práce dělají 

obtížnější. V některých částech textu mohl být postup provedených prací popsán podrobněji. 

Téma bakalářská práce má kvalitní odbornou úroveň, nejedná se o pouhou rešerši. Cíl práce 

byl splněn. Doporučuji bakalářskou práci přijmout k obhajobě. 

 

Otázky a připomínky k bakalářské práci: 

 Existuji nějaké jiné vztahy pro výpočet pravděpodobnosti, než ty, které jste použil v 

práci? 

 Znáte nějaké jiné generátory umělých průtokových řad? Proč jste se rozhodl v práci 

použít právě tyto typy generátorů? Jaké parametry jsou obecně při volbě generátoru 

rozhodující? 

 Na str. 12 jsou chybně uvedeny jednotky u směrodatné odchylky. 

 Předpokládám, že Obrázek 3 na str. 14 a Obrázek 4 na str. 15 byl převzat. Z jakých 

zdrojů byly obrázky převzaty? Do budoucna je nutno myslet na uvádění zdrojů u 

všech převzatých obrázků. 

 V Tabulce 9 na str. 22 jsou uvedeny souřadnice čáry zatopených ploch a čáry 

zatopených objemů. Jak jste uvedené hodnoty získal? 

 Na str. 23 je uvedena věta: „Toto časové období obsahuje 732 měsíců z toho 3 krát 

nádrž plně selhala (0.41 %).“. Co se rozumí pojmem, že nádrž plně selhala? 



 Mohl byste prosím vysvětlit větu: „Dále pro vyhodnocení jednotlivých statistických 

charakteristik počítaní řady.“. 

 Hodnoty v Tabulce 10 na str. 24 a v Tabulce 11 na str. 25 mohly být pro lepší 

přehlednost zaokrouhleny. V obou tabulkách jsou chybně jednotky u disperze. 

 Tabulka 10 a Tabulka 11 má 12 řádků s hodnotami. V tabulkách není uvedeno, jaký 

význam mají jednotlivé řádky. 

 V práci (str. 24) je uvedeno, že bylo použito několik typů generátorů umělých 

průtokových řad, a že generované průtokové řady byly porovnány s reálnou 

průtokovou řadou. V práci jsem našel pouze porovnání pro jeden typ generátoru. 

Proč nejsou v práci porovnány s reálnou průtokovou řadou i ostatní generované 

řady? 

 Bylo při vodohospodářském řešení zásobní funkce uvažováno se ztrátami vody 

z nádrže? A jak tomu je u vodohospodářského řešení, které je uvedeno 

v manipulačním řádu? 

 Tabulka 12 na str. 32 není dostatečně vysvětlena, prosím o její vysvětlení. Zejména 

proč jsou v tabulce uvedeny dvě rozdílné hodnoty pro dlouhodobý průměrný 

průtok. 

 V Tabulce 14 na str. 36 jsou uvedeny rozdílné hodnoty pro nalepšený odtok. Jakým 

způsobem proběhla volba hodnot pro nalepšený odtok? Proč nebyl použit jiný typ 

úlohy, který by umožnil přesnější nalezení hodnoty nalepšeného odtoku, při 

požadované zabezpečenosti odtoku 100 % a s použitím požadované velikosti 

zásobního objemu? 

 V Tabulce 14 jsou stejné hodnoty Qa, ale ve výstupech z programu ZFN je možno 

vidět rozdílné hodnoty Qa, proč tomu tak je? 

 Co si myslíte o vhodnost použití generátorů umělých průtokových řad, když z 

pohledu klimatické změny dlouhodobý průměrných průtok spíše klesá a u 

použitých generátorů dlouhodobý průměrný průtok roste? 

 Proč při použití reálné průtokové řady, skutečné velikosti zásobního objemu nádrže 

Vír I a stejného nalepšeného odtoku jako v manipulačním řádě vychází menší 

zabezpečenost odtoku, než je tomu v manipulačním řádě? 

 

Bakalářskou práci hodnotím: 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 

 

V Brně dne 6. 6. 2016 ................................................... 
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Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


