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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání lze hodnotit jako mimořádně náročné. Řešená problematika je zcela mimo rámec náplně základního studia a 
vyžadovala tedy velkou vlastní aktivitu studenta při studiu podkladů a aplikaci získaných poznatků. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Zadání bylo splněno v celém rozsahu. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení je správný. Student nejprve popsal základní principy a terminologii evolučních algoritmů, které 
ilustroval na jednoduchém příkladu. Následně je aplikoval pro optimalizaci zvolené konstrukce prostého nosníku.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 

Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení 
Z odborného hlediska je práce na vysoké úrovni. Student si zvolil náročné téma, které vyžadovalo usilovné samostudium a 
vysoce kreativní přístup k řešení. Získaný výsledek – tj. že příhradová konstrukce je optimálním řešením daného problému – 
není nikterak překvapivý. Účelem práce a hlavním přínosem pro studenta však bylo spíše nalezení vhodné cesty k cíli než 
samotného cíle. Při tvorbě a nastavování optimalizačního algoritmu postupoval student zcela správně, své úvahy jasně 
popsal.  
Věcné poznámky mám k samotnému návrhu konstrukce, kde některé podstatné věci nejsou příliš jasné. Tyto poznámky jsou 
formulovány v otázkách na konci posudku. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 

celkovou srozumitelnost 
I přes náročnost zvoleného tématu je práce psána jasně a srozumitelně, veškeré kroky jsou zcela pochopitelně vysvětleny. 
Typografická úprava je vynikající. Z jazykového a formálního hlediska si však neodpustím několik připomínek, které by měl 
autor zohlednit ve svých budoucích pracích: 

 Práce je psána ichformou, což pro odborné texty není příliš vhodné. 

 Zejména v kapitole 1 se autor často uchyluje k hovorovému jazyku, opět pro odborný text nevhodnému. 

 Chybí vysvětlení některých neobvyklých zkratek (např. brep, NURBS, SUS výběr). Veškeré zkratky kromě zcela 
zažitých by měly být v odborných textech vysvětleny při prvním použití. 

 Termíny, které mají jasný český ekvivalent, by v českém textu měly být přeloženy do češtiny (např. meshování = 
tvorba sítě, list = seznam). 

 Termíny, které tento ekvivalent nemají, by měly být psány v originálním tvaru, nikoliv foneticky (spline – nikoliv 
splajna, polyline – nikoliv polylajna). 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 

pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi. 
Seznam použitých zdrojů je poměrně krátký, nicméně v tomto případě je důležitější kvalita než kvantita. Použité zdroje jsou 
relevantní a s ohledem na dobrou odbornou úroveň práce zřejmě dalších zdrojů nebylo třeba. Kladně hodnotím, že student 
pracoval i s cizojazyčnou literaturou. Citační etika byla dodržena, bibliografické citace jsou úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Nejsou 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce se věnuje tématu, které bude při navrhování stavebních konstrukcí nabývat stále většího významu. Jak volbu 

tématu, tak kreativní přístup k řešení a úroveň zpracování hodnotím velmi vysoko. Navrhuji známku B, jelikož dle 

mého názoru nejsou dobře vysvětleny a zdůvodněny některé zásadní kroky při volbě materiálu. Přestože účelem 

práce bylo zejména vyvinout optimalizační algoritmus, měla by řešená konstrukce být reálně proveditelná. Pokud 

student při obhajobě následující otázky jasně zodpoví, budu velmi rád, když komise hodnocení o stupeň zlepší (je 

možné, že jsem pouze něco přehlédl nebo nepochopil). 

1) Na str. 33 autor uvádí, že pro tlačené a tažené části konstrukce jsou použity odlišené materiály – pro 

tažené části vláknobeton, u kterého je tahové napětí omezeno na 12,5 MPa, a pro tlačené části vylehčený 

prostý beton, ve kterém je tlakové napětí omezeno na 10 MPa. Prosím o zdůvodnění této volby materiálů. 

V prvním případě by se pravděpodobně jednalo o ultravysokohodnotný beton, ve druhém případě o beton 

pro konstrukční účely zcela nevhodný.  

2) Pakliže připustíme, že by pro konstrukci byla skutečně použita uvedená kombinace materiálů, vyvstává 

otázka, kde by se v konstrukci nacházelo rozhraní obou materiálů a jak by byl proveden jejich spoj tak, aby 

nebyl slabým místem konstrukce. Prosím demonstrujte na příkladech Nosníčku a Příhrady. 

3) S tím souvisí otázka, jak bylo stanoveno, který materiál se má použít pro kterou část výpočetního modelu. 

Prosím vysvětlete. 

4) Poslední otázka se pak týká parametrů těchto materiálů důležitých pro optimalizační výpočty – objemové 

hmotnosti a modulu pružnosti. Prosím uveďte, jaké hodnoty byly pro oba materiály uvažovány. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
Datum: 10.6.2020     Podpis: Petr Bílý, v.r. 


