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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Možnosti řízení zásobní funkce nádrže 

Autor práce:  Bc. David Pruch 
Oponent práce: Mgr. Šárka Zemanová, BBA 

Popis práce: 

Práce se zabývá možností využití stochastického řízení pro účely zásobní funkce nádrže. 
Student pracuje s dvěma základními přístupy, které popisuje jako metoda A a metoda B. Pro 
samotné potřeby řízení využívá předpovědní modely založené na modelu náhodné 
posloupnosti. Pro vlastní řízení je v práci použit model založený na neuronových sítí. Obě 
metody jsou srovnány na fiktivní nádrži v měrném profilu Bílovice. Dále student srovnává 
řízení metodou B, pro předpovědi sestavené s využitím metody LHS a MC. V závěru jsou 
popsány dosažené výsledky a možné příčiny výsledků u méně úspěšných metod. 

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.: 

1) Odbornou úroveň práce hodnotím výborně i s ohledem na obtížnost zvoleného 
tématu. 

2) Pro dané téma se mi jeví použité metody jako adekvátní. 
3) V samotné kapitole metody postrádám více rozepsanou rešerši na téma možnosti 

řízení zásobní funkce nádrže.  
4) V práci jsou určité drobné formální nedostatky, které však neovlivňují kvalitu práce. 
5) V práci byly splněny všechny požadavky zadání. 

Připomínky a dotazy k práci: 
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Připomínky:  
K práci nemám žádné výrazné výhrady. Pouze bych doporučila autorovi zaokrouhlovat 
na méně desetinných míst a nebát se v práci ukázat i více výstupů (druhý, třetí nejlepší 
dosažený výsledek), kterých autor vzhledem k povaze tématu má jistě dostatek. 
Popřípadě je shrnout do velké přehledné tabulky. 
 
Dotazy: 

1) Práci chybí bližší rozepsání o možnostech řízení zásobní funkce, a proto bych se chtěla 
autora zeptat, jaké typy řízení zásobní funkce zná z pohledu časového období. 

2) U předpovědních modelů autor využívá Box-Coxovu transformaci, ale v práci nejsou 
uvedeny vztahy pro tuto transformaci ani způsob jakým byl určen parametr λ. 

3) U metody řízení typu B bylo dosaženo nejlepších výsledků pro délku předpovědi 11 
měsíců, a proto se chci zeptat, zda autor zkoušel delší předpověď. 

4) U samotného tréninku neuronových sítí se tréninková data dělí na tréninková, 
testovací a validační. V práci jsem nenašla, jak byla data dělena. Prosím tedy o 
vysvětlení. 

5) Samotné neuronové sítě neumí extrapolovat, a tak by mě zajímalo, jak by si autor 
poradil, pokud by se mu na přítoku objevila hodnota převyšující maximální hodnotu 
z tréninkové matice.   

6) V závěru autor uvádí čas výpočtu pro metodu MCS, ale pro jaký celkový počet 
předpovědí je čas uveden? 

7) Autor v práci porovnává metody pro stochastické řízení mezi sebou a tak by mě 
zajímalo, jak by stochastické řízení dopadlo při srovnání s řízením na nalepšený odtok. 

Závěr: 

Samotná práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Samotné téma práce lze považovat za 
velmi náročné, protože spojuje optimalizace řízení s metodami umělé inteligence a 
stochastickou hydrologií. V práci jsou sice jisté drobné nedostatky a autor mohl některé 
myšlenky více rozvést, ale i přesto lze konstatovat, že se jedná o zdařilou diplomovou práci. 
Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  27. ledna 2021  Podpis oponenta práce………………………………… 


