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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Možnosti řízení zásobní funkce nádrže 

Autor práce:  Bc. David Pruch 
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Kozel, PhD. 

Popis práce: 

Práce se zabývá možností využití stochastického řízení zásobní funkce nádrže. Samotná práce 
je přehledně členěna do kapitol. Pro porovnání stochastické řízení si autor zvolil fiktivní nádrž, 
která by navržena tak aby v průběhu řízení vznikaly poruchy.  V prvním přístupu autor sestavil 
stochastickou předpověď, pro kterou sestavil empirickou čáru překročení a zní odečetl vektor 
předpovědí pro zvolenou předpověď a následně provedl řízení (metoda A). Druhým přístupem 
bylo provedení řízení pro všechny předpovědi a následně pro řízené odtoky byla sestavena 
empirická čára překročení, ze které byl odečten řízený odtok pro zvolený kvantil (metoda B). 
Pro potřeby řízení autor sestavil řídící modul vycházející z neuronových sítí. Autor pro 
porovnání obou metod sestavil předpovědní modely a využil přístupu vycházejícího z metod 
Latin Hypercube Sampling a Monte Carlo. Na závěr porovnal oba přístupy řízení a i přístupu 
obou výše uvedených metod.   

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: 

Autor se pro samotné vypracování práce musel seznámit s problematikou řízení zásobní 
funkce nádrže, stochastickou hydrologií a metodami umělé inteligence. Z textu práce je 
patrné, že autor výše zmíněná témata zvládl. Práce je přehledná a dobře členěná, ale metoda 
kalibrace mohla být více rozepsána. Autor dokázal sestavit všechny potřebné modely a 
aplikovat znalosti své poznatky. V závěru se autorovi shrnul jednotlivé dosažené výsledky a 
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okomentoval pravděpodobné příčiny dosažených výsledků.   Práce splňuje všechny náležitosti 
technického textu. Z výše uvedeného textu doporučuji práci k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

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


