
Posudek oponenta na diplomovou praci

Michaela Marsalkova:
Modelovani hydrometeorologickych casovych fad

Pfedlozena diplomova prace se zabyva modelovanim hydrometeorologickych dat.
Zakladem prace jsou denni srazkove fady z oblasti severni Moravy v letech 1960 az 2005.
Diplomantka navrhuje fadu moznosti, jak dana data modelovat, diskutuje vhodnost ruznych
modem, testuje, odhaduje. Jedna se o velice zajimavou problematiku, kde diplomantka
nemohla vychazet z jednoho ci dvou literarnich pramenu. Uvazovane modely jsou zajimave
a poskytuji fadu uzitecnych informaci.

Prace je rozdelena do 6 kapitol. Prvnf je uvodni, v druhe jsou zavedeny zakladni
charakteristiky tykajici se vyskytu srazek a je odvozen jejich odhad. Ve tfeti je uvedeno
nekolik modelu a diskutovana jejich vhodnost pro dana data. Ve ctvrte je diskutovan vyber
modelu, v pate pak studovan obecnejsi model, ktery pfipousti zavislost mezi uhrny srazek v
jednotlivych dnech. Poslednf — sesta - kapitola obsahuje rekapitulaci vysledku pfedchozfch
kapitol.
Diplomova prace byla vypocetne narocna, slo o modelovani pomerne rozsahle casove fady.
Krome tabulek prace obsahuje znacne mnozstvi grafu, ktere vhodne ilustruji vyklad.

Celkove zpracovani prace je pekne, jazykova uroven pfimefena.

K praci mam nekolik pfipominek:

1. Nektere ze zakladnich znaceni nenf z hlediska statistiky dostatecne jasne zavedeno.

2. Popisy obrazku jsou znacne nepfesne (neiiplne), napf. tab. 2.1- Podily srazek v
kalendafnich mesicich. Neni jasne, o co jde.

3. Dale: t znaci pofadi uvazovaneho dne, t=l,... , T - co je T? Bere se to za jeden rok, za
vsechny roky?

4. Obrazek 2.1, tabulka 2.2 - Mesicni odhady pi_{w|d} , ale to bylo zavedeno vzhledem k
jednomu dni, co to vlastne je?

5. Mozna je pouzivana jakasi zkracena terminologie.
Skoro bych uvitala nejaky zakladni princip modelovani v torn smyslu, ze se pfedpoklada, ze
pozorovani v jednotlivych letech jsou nezavisla a stejne rozdelena — tedy za rok mam 365
rozmerovych vektoru, tyto vektory jsou nezavisle a stejne rozdelene.

<\. Neni jasne, jak jsou pocitany napfiklad odhady pi_{d|w}(t) Jak to souvisi s tab. 2.2.



7. Strana 15 dole - tady by to chtelo mnohem lepsi uvod: proc, co a jak budete delat. Teprve
po pfectenf cele sekce se to da vytusit. Totez na str. 25, navic tady neni jasne feceno, co se
dosazuje za $p_i$. Mluvite o testu, ale zadny test jsem nenasla, jen neuplne popsane testove
statistiky.

8. Strana 14 - popis tabulek 2.3 a 2.4 - nejasne.

9. Strana 39 - autoregrese fadu 1 - asi tarn jsou jeste nejake pfedpoklady.

Vyse uvedene kriticke poznamky jsou podruzneho charakteru.

Dommvam se, ze prace splfiuje vsechny pozadavky kladene na diplomovou praci, a proto ji
doporucuji za ni uznat.
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