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Cílem diplomové práce bylo vytvořit model Vltavské kaskády, identifikovat jeho parametry 
na základě naměřených dat a navrhnout a ověřit jeho řízení. 

Úroveň výsledné práce bohužel není příliš vysoká a neodpovídá obvyklé úrovni 
diplomových pracích ve studovaném programu. Je poměrně složité orientovat se v návaznosti 
jednotlivých kapitol, mnohdy není jasný jejich účel, práce obsahuje poměrně velké množství 
chyb (viz vztah 4.31) a nepřesných a špatných vyjádření, nelogičností v konstrukci modelů, 
chybí ilustrační nákresy. Kapitola o použití Saint Venantových rovnic pro modelování toku řeky 
a kapitola o návrhu MPC řízení, které jako jediné svou náročností kladou nároky odpovídající 
magisterskému studiu, působí jako by byly pouze zkopírovány z příslušné literatury bez 
dostatečného propojení a odůvodnění pro konkrétní aplikaci (viz např. použití členu uTRu 
v kriteriu, kde u odpovídá otevření ventilu). Práce nepůsobí uceleným dojmem, je psána velmi 
povrchně, je na ni až příliš vidět, že byla tvořena velmi narychlo. 

Ani výsledky práce nejsou uspokojivé, prezentována je pouze jedna sada simulací (navíc 
těžko realizovatelná, viz průběh otevření ventilu na obr. 7.1), chybí analýza dosažitelných 
výsledků pro různé parametry regulace, srovnání s jiným typem regulace. 

Na některé nedostatky jsem studenta upozorňoval, nicméně již bylo příliš pozdě na to, aby 
je stihl všechny opravit a vše začlenil do práce. Student v tomto případě bohužel pracoval téměř 
zcela samostatně a ani nastalé problémy a nejasnosti nepřišel konzultovat ani se mnou a 
v dostatečném předstihu před odevzdáním ani s původním vedoucím. Výslednou práci jsem 
viděl až těsně před odevzdáním, závěrečné kapitoly až po něm. Vzhledem k tomu, že student 
z časových důvodů odevzdání již jednou odložil, je takové chování nepochopitelné. 

  

 

Práci shledávám na samé hranici akceptovatelnosti, doporučuji k obhajobě a vzhledem 
k výše uvedenému ji hodnotím stupněm E–dostatečně. 
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