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Název práce: KONSTRUKCE PŘEDPOVĚDNÍHO MODELU PRO PRŮTOK VODY 
VE VYBRANÉM MĚRNÉM PROFILU 

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

Popis práce: 

Student sestavil a aplikoval zvolený stochastický model na měrný profil Podhradí. Dále student 
provedl vyhodnocení dosažených výsledků a zhodnotil možný přínos zvoleného modelu. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Samotná práce je na velmi dobré stylistické úrovni, ale pro příště bych si dala pozor na znak pro 
desetinný oddělovač. Dále některé rovnice jsou v horší grafické kvalitě než jiné. Rovněž by bylo 
vhodné využít více grafů s výsledky na místo tabulek v kapitole 7.1. 
 
Dotazy k práci: 

1) Student použil pro vyhodnocení výsledků modelu sumu kvadrátu odchylky mezi měřeným a 
předpovězeným průtokem, a proto bych se chtěla zeptat, zda student zná i jiná kritéria pro 
posouzení úspěšnosti modelu? 

2) Zajímalo by mě, zda student přemýšlel na tím, jak by se daly vylepšit výsledky pro měsíce 
únor až březen. 

3) Zkoušel student využít i teoretické čáry překročení, které jsou v práci rovněž popsány? 
4) Šlo by daný model rozšířit na delší dobu předpovědi než je jeden měsíc? 
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Závěr: 

Student zpracoval jednotlivé kapitoly na velmi dobré úrovni i přes drobné nedostatky se jedná o 
odborný text. Samotná práce působí celistvým dojmem a jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují. 
Student sestavil a vyhodnotil vybraný předpovědní model, který na základě výsledků a polohy profilu 
dále modifikoval. Závěrem provedl zhodnocení výsledků. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  18. června 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


