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ABSTRAKT 
 

Autorka se ve své práci zabývá využitím biologických algoritmů při normování 

práce ve stavebnictví. Teoretická část popisuje zavedené postupy normování práce. Ty jsou 

v České republice založené výhradně na matematické statistice. Přesnější metody, které 

jsou známy, využívají zjištěných matematických závislostí (vícenásobná regresní analýza) 

a podobností s uskutečněnými případy (případové usuzování). Uvedeny jsou základní 

charakteristiky těchto metod s problémy a nedostatky, které způsobují nedokonalé 

výsledky. Zpřesnění výpočtu je možné za pomoci biologických algoritmů, především 

neuronových sítí. Závěr teoretické části se věnuje biologickým algoritmům, jejich historii, 

matematické podstatě a obecným možnostem jejich aplikace včetně odkazů na již 

provedený výzkum. 

Praktická část je uvedena dotazníkovým šetřením. První zacílilo na realizační firmy 

v oboru ocelových konstrukcí. Výstupem jsou informace o metodách stanovení doby 

provádění a ceny ocelových konstrukcí ve stavební praxi. Druhý dotazník byl určen pro 

svépomocné stavebníky s cílem rozšířit databázi cen a parametrů rodinných domů, která 

vstupuje do jednoho z příkladů. 

Pro účely disertační práce byly vytvořeny čtyři příklady, které pracují s údaji 

čerpanými z vlastní databáze a z firemní databáze společnosti LEMONTA s.r.o., která byla 

poptána během prvního dotazníkového šetření a rozhodla se ke spolupráci. První příklad 

pracuje s uměle vytvořenými daty a slouží k pochopení matematických závislostí a vzorců 

jednoduché neuronové sítě. Ta modeluje jednoduchý pochod, s náhodně generovanými 

závislými proměnnými a vypočtenou nezávislou proměnnou. Druhý a třetí příklad pracuje se 

skutečnými nebo odvozenými daty. Namodelované neuronové sítě generují na základě 

naučených souvislostí ze zadaných dat předpokládanou cenu rodinného domu či ploché 

střechy. K testování modelů byl zvolen objekt dvoupodlažního pasivního rodinného domu. 

Čtvrtý příklad, analyzuje firemní databázi a navrhuje úpravy, které by umožnily údaje 

efektivně využít pro zavedení a správu firemního modelu. Ten by predikoval dobu provádění 

potažmo cenu následně realizovaných projektů (ocelových konstrukcí) na základě 

vysledovaných souvislostí (zkušeností).  

Práce je uzavřena zjištěnými závěry, souhrnem doporučení, metodikou a návrhy 

další možné aplikace biologických algoritmů, které mají potenciál modely dále zpřesňovat.  

KLÍČOVÁ SLOVA: normování práce, neuronové sítě, biologické algoritmy, automatizace, BIM 
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ABSTRACT 
 

In her thesis, the authoress deals with using biological algorithms in 

standardization of construction works. The theoretical part describes established methods 

in work standardization. In Czech Republic, these are based solely on mathematical 

statistics. More accurate methods which are known, use found mathematical dependences 

(multiple regressive analysis) and similarity with actual cases (case logic). Basic 

characteristics of these methods are listed, as well as their problems and drawbacks, which 

cause imperfect results. It is possible to improve calculation by using biological algorithms, 

primarily neural networks. The conclusion of theoretical part deals with biological 

algorithms, their history, mathematical principles and general possibilities of their 

application and includes references to previously conducted research. The practical part is 

represented by surveys. The first was targeted at companies in steel constructions field. The 

result is information about methods determining the time and price of steel constructions in 

construction business. The second survey was intended for self-supporting builders with 

aim to expand the database of prices and parameters of family houses, which permeates 

into one of the examples. Four examples were created for the purposes of this dissertation. 

The examples work with data drawn from personal database and from database of 

LEMONTA s.r.o. company, which was asked during the first survey and decided to cooperate. 

The first example works with artificially created data and it is used for understanding 

mathematical dependences and formulas of a simple neural network. The network models a 

simple process, with randomly generated dependent variables and calculated independent 

variable. The second and third example work with real or derived data. Based on the learned 

context from entered data, the modelled neural networks generate an estimated price of 

family house or a flat roof. An object of two storey passive family house was chosen to test 

the models. The fourth example analyses company database and suggests adjustments, 

which would allow the data to be effectively used for installation and management of 

abusiness model. The model would predict the time and price of then realized projects (steel 

constructions) based on the learned context (experience). The work is concluded by found 

outcomes, the summary of suggestions, methodology and proposals of further possible 

applications of biological algorithms, which have the potential to keep improving the 

models.  

KEY WORDS: construction work standardization, neural networks, biological algorithms, 

automation, BIM  
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SEZNAM ZKRATEK 

ACO - Ant-colony Systems Optimization (Optimalizace mravenčí kolonií) 

BIM - Building information modeling (Informační modelování budov) 

BR - Bayesian Regularization (Bayesovské zobecnění) 

ČAS - Česká agentura pro standardizaci 

CBR - Case-based reasoning (Případové usuzování) 

ČKA - Česká komora architektů 

ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýru a techniků činných ve výstavbě 

DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency (Agentura ministerstva obrany pro 

pokročilé výzkumné projekty) 

DMT – demontáž 

DSS - Datový standardu staveb 

DSIMS - Datový standard informačního modelu stavby  

EA - Evoluční algoritmy  

GA - Genetické algoritmy  

GFFR - Regression Generalized Feedforward (Obecná regresní dopředná síť) 

IEEE - International Conference on Neural Networks (Mezinárodní konference pro Neuronové 

sítě) 

INNS - International Neural Network Society (Mezinárodní společnost pro výzkum 

neuronových sítí) 

JKSO - Jednotná klasifikace stavebních objektů 

LinR - Linear Regression (Lineární regrese) 

LM - Lavenberg Marquardt algorithm (Levenberg-Marquardt-Algorithmus) 

MA - Memetické algoritmy 

MAE - mean absolute error (střední absolutní chyba) 

MLPR - Multi Layer Perceptron Regression (Vícevrstvá neuronová síť)  

MLPRC - MLPR (viz výše) s PCA (viz níže) 

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MRA - Multiple regression analysis (Vícenásobná regresní analýza) 
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NAIP - natavovaný asfaltový izolační pás 

NN - Neural Network (neuronová síť) 

N-N (kNN) - New k-Nearest Neighbor algorithm (Algoritmus k-nejbližších sousedů) 

OK - ocelové konstrukce 

PCA - Principal component analysis (Analýza hlavních komponent) 

PDCA - Plan Do Check Act (naplánuj proveď ověř jednej) 

PNN - Probabilistic Neural Network (Pravděpodobnostní neuronová síť) 

PSO - Particle Swarm Optimization (Optimalizace hejnem částic) 

RBF - Radial Basis Function (Radiální basická funkce) 

RMSE - Root Mean-Squared Error (odmocnina ze střední kvadratické chyby) 

SBS - styren-butadien-styren - přísada modifikující asfaltové hydroizolační pásy 

SFL - Shuffled Frog-Leaping Algorithm (Algoritmus skákající žáby)  

SW – software 
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POJMY 

Bias neboli vychýlení nedovolí při učení neuronové sítě spočinout v lokálních 

minimech, ale pořád ji nepatrně rozvažuje, aby algoritmus divergoval až do globálního 

minima [1]. 

Teorie složitosti se zaměřuje na klasifikaci výpočetních problémů, které lze řešit na 

počítači. Sleduje a kvantifikuje se množství potřebných zdrojů pro řešení (např. 

čas a paměť). Jedním z cílů teorie složitosti je určit limity toho, co počítače dokáží a co nikoli. 

Teorie definuje třídy složitosti. Třída P obsahuje problémy řešitelné pomocí 

deterministického Turingova stroje (primitivní počítač s nejjednoduššími instrukcemi 

a jednou zapisovací páskou, pamětí) v polynomiálním čase. Třída NP obsahuje problémy 

řešitelné pomocí nedeterministického Turingova stroje v polynomiálním čase. Jednou 

z největších současných otevřených otázek teoretické informatiky je problém, zda se třídy 

P a NP rovnají. Dokonce se jedná o jeden ze sedmi takzvaných problémů tisíciletí. Problémy 

NP-hard jsou neformálně řečeno alespoň tak těžké, jako nejtěžší problémy 

v množině NP [2]. 

Počítače von Neumannovské architektury. Americký matematik maďarského 

původu John von Neumann definoval v roce 1945 základní koncepci počítače 

EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer). Ve svém projektu si 

von Neumann stanovil určitá kritéria a principy, které musí počítač splňovat, aby byl 

použitelný univerzálně.  

- Počítač se skládá z paměti, řídící jednotky, aritmetické jednotky, vstupní 

a výstupní jednotky. 

- Struktura počítače je nezávislá na typu řešené úlohy, počítač se programuje 

obsahem paměti. 

- Následující krok počítače je závislý na kroku předchozím. 

- Instrukce a operandy (data) jsou v téže paměti. 

- Paměť je rozdělena do buněk stejné velikosti, jejich pořadová čísla 

se využívají jako adresy. 

- Program je tvořen posloupností instrukcí, ty se vykonávají jednotlivě 

v pořadí, v jakém jsou zapsány do paměti. 

- Změna pořadí provádění instrukcí se provede instrukcí podmíněného 

či nepodmíněného skoku. 

- Pro reprezentaci instrukcí, čísel, adres a znaků, se používá dvojková číselná 

soustava [3]. 
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Neuropočítač je implementovaná neuronová síť. Může jít o klasický počítač, při 

malých rozměrech sítí, obohacený vhodným speciálním koprocesorem-akcelerátorem 

o různé paralelní systémy, ale i o speciální čipy, optoelektrická zařízení apod. Účinnost 

a možnosti NS se projeví, zejména pokud máme možnost implementovat ne stovky, ale 

miliony neuronů (což umožní již neuroakcelerátory pro PC). Dočkaly se statutu univerzálních 

počítačů „šesté generace“. Jde o systémy kvalitativně odlišné od dosavadních počítačů, 

které se opírají o von Neumannovo schéma a jeho variace. V USA se již běžně objevují na 

trhu pro řešení speciálních úloh. Velký zájem a podporu projevuje DARPA - vojenská 

výzkumná agentura. Vzhledem k tomu, že je dokázána jejich univerzálnost, nalézají stále 

širší uplatnění i v civilní sféře. Existují desítky prosperujících firem, profitujících v oblasti 

marketingu, finančních analýz, obecného zpracování signálů, expertních systémů, hledání 

suboptimálních řešení algoritmicky těžko řešitelných úloh, výzkumných projektů chemie, 

fyziky atp. [4]. 

Překlady první, druhé a třetí generace. Překládání textů z cizího jazyka má svůj 

historický původ ve zpravodajských rozvědkách. Američané potřebovali vědět, co znamenají 

zprávy, které odposlechli či zachytili, a hledali jednoduchý způsob, jak jejich překlad 

automatizovat. K tomu používali systém založený na jasně daných gramatických pravidlech, 

jakýchsi vzorců, do kterých pak počítač mechanicky doplňoval slova podle dostupného 

slovníku. Pravidlový systém (v originále rule-based system) přinesl první generaci 

strojových překladů. Lingvisté sestavili jasná pravidla a ta byla rigidně aplikována na 

strojově překládané texty. V 80. letech se lingvisté a počítačoví vědci pokusili s těmito 

problémy vypořádat prostřednictvím hrubé počítačové síly, ovšem poněkud chytřeji 

aplikované a přišli s druhou generací strojových překladů. Nutno dodat, že jak narůstal 

výpočetní výkon, dostaly se ke slovu metody, které by na počítačích z 60. let byly 

nemyslitelné. Jednou z nich byl statistický strojový překlad. Představme si, že máme 

k dispozici text v cizím, nám neznámém jazyce. Zároveň máme ale stejný text i v jazyce, 

který ovládáme. Nyní se tedy můžeme pokusit rozkouskovat oba dokumenty a sestavit 

jakýsi slovník. Co kdybychom takových dokumentů ve více jazycích měli více? U některých 

slov zjistíme, že mají více překladů, jinde objevíme ustálené fráze a spojení. Čím více 

dvojjazyčných textů máme k dispozici, tím vyšší jistotu při svých překladech získáváme. 

V září 2016 vývojáři Google oznámili, že představí zcela nový systém překladu (třetí 

generaci), založený na neurálním strojovém učení (Google Neural Machine Translation). Šlo 

o výrazný krok z překládání na základě frází k překládání na základě celých vět. Oproti 

překládání na základě frází tehdy hlásili zlepšení o 60 % na ukázkových překladech 

z angličtiny do francouzštiny a angličtiny do němčiny [86]. 
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1. ÚVOD 

Využití informačních technologií při plánování a řízení staveb je v dnešní době 

naprosto běžné, podstatné však je, na jaké úrovni. Rozhovory s vybranými odborníky ve 

stavebnictví a přehled, který získala autorka během své praxe, ukázaly, že si uživatelé data 

o svých zakázkách ukládají, ale málo kdo s nimi umí efektivně pracovat, respektive málo kdo 

na to má časovou dotaci. Problematická je také forma a uspořádanost uložených dat. 

Někteří vyhodnocují údaje jednoduše v tabulkovém procesoru a pokouší se alespoň 

o rámcový přehled svých zkušeností. Jen výjimečně je tomu věnována řádná pozornost, 

která s sebou nese práci s programy, které jsou pro tento účel vyvinuty na míru. 

Nedostatečná práce s vlastními daty vede k opakování chyb. Nevyužívá se plný potenciál 

a možnost některé procesy zkrátit a automatizovat. Vzniká závislost na universálních 

databázích nebo statistických údajích. To má dopad na celý trh.  

Základním stavebním kamenem programů, které jsou využívány k plánování 

staveb, je kvalitní, pravidelně aktualizovaná databáze. Ta obsahuje činnosti s jejich 

nezbytnými, charakteristickými údaji jako je například norma času, vyjádřená 

v Nh/m.j. (normohodinách na měrnou jednotku produktu). Norma času udává množství 

času, které spotřebuje jeden dělník nebo stroj ke splnění jedné měrné jednotky produktu 

daného procesu a používá se při výpočtu pracnosti, potřeb zdrojů a nákladů dílčích 

stavebních procesů. Norma času a další údaje (jednotková hmotnost, hmotnost suti, zdroje, 

které spolu s informací o ceně určují náklady apod.) jsou důležité při sestavování stavebně 

technologických dokumentů, jejichž kvalita a podrobnost mají zásadní vliv na úspěšnou 

realizaci projektu (např. technologický rozbor (normál), časový plán realizace stavby, grafy 

potřeb zdrojů v čase, výrobní kalkulace, rozpočet) [6]. 

V poslední době se vývoj soustředí na komunikaci, sdílení informací, propojování 

počítačů do sítí, uchovávání a využívání cenných dat a také na standardizaci celého procesu. 

Díky propojení počítačů je možná práce s velkým množstvím informací, které lze sdílet, 

měnit,  využívat v reálném čase a na různých místech [5]. 

Online komunikace a práce na projektu, sdílení informací v reálném čase, 

preciznější informační modelování ve formě databáze nikoli jen prostřednictvím čar, s sebou 

přinášejí velké množství výhod. Je možné volit práci na dálku, probíhá okamžité informování 

o změnách provedených jedním ze zpracovatelů, jelikož mají přístup ke všem částem 

projektové dokumentace v jednom modelu a tím získávají větší povědomí o projektu jako 

celku. Otevírá se prostor pro větší koordinaci, propojení dat, automatizaci některých 

procesů. Důsledkem toho se celý projekční proces zrychluje. To by nemělo vést k většímu 

tlaku na termíny, ale k získání prostoru pro kvalitněji odvedenou odbornou práci. 
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Dosud vedlo urychlení práce k vyšším nárokům na rychlost zpracování, požadavky 

na kvalitu získaly nižší prioritu. Výsledky jsou viditelné ve všech fázích realizačního procesu. 

Zpracovatelům chybí čas i pro řádné prostudování podkladů a důsledné zpracování zakázky, 

o podpoře firemní databáze a práci s daty z realizovaných zakázek se tak často nedá ani 

hovořit. Přitom dat je čím dál více a firmy na to reagují stále větší závislostí 

na IT technologiích. S těmi pracují především mladí pracovníci, kteří jsou schopni používat 

novodobé softwarové (SW) nástroje, ale chybí jim odborné zkušenosti ze stavební praxe. 

Letité zkušenosti odborníků začínají doplňovat sofistikované databáze. Ty slouží 

jako podklad při informačním (inteligentním) modelování budov (BIM - Building Information 

Modelling). Kvalita modelu se odvíjí od kvality použité databáze. Je žádoucí věnovat čas 

zpřesňování a zkvalitňování normativních podkladů a vývoji metod určených pro práci se 

získanými daty. 

Moderní projektování spočívá v modelování objektů se současným zanášením jejich 

charakteristik. Cílem není vytvořit výkres, ale inteligentní model, který je možné zobrazovat 

mnoha způsoby. Nezobrazíme si pak pouze půdorysy a pohledy, či jeden řez, ale libovolné 

množství řezů, detaily, vizualizaci výstavby, procházku hotovou stavbou apod. A nejen to, 

ale současně můžeme z modelu generovat dokumenty, které se jinak musí zpracovávat 

samostatně s využitím pracných a časově náročných, opakujících se úkonů (výkaz výměr, 

rozpočet, harmonogram, tepelně-technické vlastnosti skladeb konstrukcí apod.). Pokud je 

databáze dostatečně naplněna daty, je dodržen datový standard a je vybrána vhodná 

metodika, odborník upouští od práce, kterou lze automatizovat a získá čas a prostor pro 

kontrolu a vnesení přidané hodnoty, kterou software není schopen realizovat a která 

vyplývá z jeho zkušeností a odborné kvality. Kvalitní údaje je pak možné využít pro predikci 

a hledání podobností a lze dosahovat optimálních výsledků.    

Téma „Aplikace biologických algoritmů při normování práce ve stavebnictví“ 

považuji za aktuální. V České republice momentálně probíhá proces zavádění metody BIM, 

za který nese zodpovědnost Ministerstvo průmyslu a obchodu, které si od toho mimo jiné 

slibuje zvýšení efektivity a redukci systémových chyb [60]. Predikce doby provádění, tedy 

i nákladů spojených s realizací projektu v čase, je velmi důležitá pro plánování výstavby. 

Využití těchto matematických metod integrovaných do programů, určených pro stavební 

přípravu, práci urychlí a zpřesní její výstupy, očistí datovou základnu a získá tak čas pro další, 

hodnotnější práci. Umožní se kontrola opakujících se procesů a zamezí se některým chybám, 

které se v počátku mohly jevit jako nepodstatné nebo mohly být úplně opomenuty. Je však 

potřeba vnímat tento vývoj jako krok k vyšší kvalitě přípravy projektu nikoli k rychlejšímu 

zpracování potřebné dokumentace.  

  



15 

 

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

2.1 Normování práce v ČR 

Metody stanovení norem času používané v ČR při vytváření databází norem času je 

možné rozdělit do dvou základních skupin: 

- rozborové (analytické) metody, 

- sumární metody. 

Rozborové metody probíhají tak, že se nejprve provede rozbor normované práce 

na jednotlivé dílčí pochody a stanoví se čas těchto složek a přestávek. Následně se vypočte 

norma času na jednotku pracovního úkolu. Časy jednotlivých částí operace se buďto 

převezmou z normativů pohybů (rozborově výpočtová metoda), určí se pomocí 

chronometráže (rozborově chronometrážní metoda) nebo se určí porovnáním s obdobnými 

časy konstrukčně a technologicky podobných výrobků (rozborově porovnávací metoda) [7]. 

Sumární metody určují čas normy jako celku, bez předchozího rozboru normované 

práce na dílčí úseky. Opět lze přistupovat k metodě několika způsoby. První možností je 

vysledování závislosti normy jednotkového času na hlavním činiteli trvání a popis závislosti 

jednoduchým empirickým vzorcem (metoda sumárních empirických vzorců). Dále lze 

vycházet z evidence (statistiky) výkonů konstrukčně a technologicky podobných výrob 

(metoda statistická). Nejjednodušším způsobem je odborný odhad (metoda sumárního 

odhadu). Je možné provádět časovou studii (sumární měření spotřeby času) [7]. 

„Normování – matematická statistika v praxi – pracuje ve své podstatě 

s náhodnými jevy, pravděpodobností, základním souborem, výběrovým souborem, 

průměry apod. Z hlediska normovaného normálního rozdělení pracujeme v normování ve 

stavebnictví s 68% pravděpodobností, i když plnění norem, tedy realita, podléhá 

zákonitostem Beta rozdělení“ [8]. 

U těchto metod nejsou řešeny závislosti výstupů na konkrétních parametrech, 

které se pro každou realizaci mění a mohou výsledek zásadně ovlivnit.  Databáze obsahují 

normohodiny vypočtené z norem času, které nelze upravovat v závislosti na podmínkách, 

které nám vzniknou u konkrétního projektu. I kdybychom chtěli úpravu provést sami, na 

základě námi vysledovaných závislostí, postrádali bychom informace o tom, za jakých 

podmínek byla databázová norma času měřena. Víme pouze to, jaké stroje byly použity 

a kolik pracovníků bylo zahrnuto do výpočtu dané normohodiny. 

Normování práce ve stavebnictví probíhalo v bývalém Československu především 

v průmyslovém podniku Baťovy závody. Stavební činnost firmy Baťa vzrůstala s neustále se 

zvyšující potřebou nových staveb (budov továrních, obchodních, bytových a jiných). 
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Tomáš Baťa se inspiroval moderními poznatky z průmyslu. Vzhledem k tomu, že byl podnik 

sám sobě zákazníkem, velice se dbalo na to, aby byly požadavky racionální, projekční 

a přípravné práce důsledné a jednotné a výstavba ekonomická. Vznikl zde celosvětově 

známý zlínský funkcionalismus.  

V roce 1924 byl dán podnět ke vzniku Zlínské stavební společnosti a.s., která 

později, po smrti Tomáše Bati, přešla jako velké stavební oddělení pod Baťovy závody. 

Zahájení jakékoli stavby bylo možné jen s dodáním kompletní dokumentace a po schválení 

vrcholným vedením. Významnou částí byl rozpočet nákladů vypracovaný do nejmenších 

podrobností i s časovým harmonogramem postupu výstavby. Podrobný rozpočet splňoval 

nejen předpoklad spotřeby všech druhů materiálů, spotřeby času práce s uvedením 

peněžních hodnot, nýbrž určoval i technologii s návodem postupu při provedení každé 

operace [62], [64]. 

Po roce 1948, kdy docházelo ke znárodňování podniků, začala vznikat celostátní 

normativní základna, která velmi těžila z práce Baťových závodů. Koncem 50. let se začal do 

celého národního hospodářství postupně uplatňovat systém řízení podle národního podniku 

Baťa. Normativní základna nákladů, cen, výkonových norem a norem spotřeby materiálu ve 

stavebnictví, vznikala od 50. let 20. století, od 60. let ji měl na starosti Ústav racionalizace ve 

stavebnictví [59], [62]. 

V 80. letech byla v bývalém Československu udržována kvalitní a rozsáhlá 

normativní databáze, vznikla řada Základních výkonových norem (ZVN), později Standardů 

času a řada Norem spotřeby materiálů (NSM). Pravidelně docházelo u výrobně 

hospodářských jednotek ve stavebnictví k měření výkonů pracovních čet pro různá řemesla 

a stanovování a úpravě norem času [59]. 

Nástupcem Ústavu racionalizace ve stavebnictví se v 90. letech staly firmy ÚRS 

Praha a RTS Brno. Tyto podniky momentálně normativní základnu spravují a aktualizaci 

provádí pouze na základě inflace a koeficientů, které vychází z analýzy vývoje ve 

stavebnictví. V současné době se soustavné měření norem času neprovádí. Nové položky 

vznikají za spolupráce odborných, úzce specializovaných firem, spíše na základě odhadu 

a zkušenosti, nežli podrobným a důkladným měřením. 

Na základě usnesení vlády č. 958, o významu metody BIM (Building Information 

Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení (ze 

dne 2. listopadu 2016) byla vytvořena Koncepce BIM. Z té vychází povinnost zpracovávat 

projekty formou BIM pro veřejné nadlimitní zakázky [60]. 
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Vydavatelé softwarových nástrojů ve stavebnictví, včetně ÚRS Praha a RTS Brno, se 

na základě tohoto vývoje momentálně zaměřují spíše na doplnění softwarových nástrojů 

a to o moduly, které umožňují propojení s firemními databázemi materiálů a import dat ve 

formě připravovaných datových standardů. Aby dosahovala práce s těmito nástroji 

optimálních výsledků, měla by být současně modernizována, kultivována a řádně 

aktualizována datová základna norem času respektive metodika její aktualizace. 

2.2 Přesnější metody normování práce užívané ve světě 

Aby mohl být do výpočtu zahrnut vliv parametrů, byly vyvinuty metody, které 

vstupní parametry více či méně zohledňují. Nejpoužívanější jsou vícenásobná regresní 

analýza a případové usuzování. Výpočet pomocí těchto metod může být proveden například 

v tabulkovém procesoru nebo ve specializovaném SW. Některé jsou dostupné i online [53]. 

Liší se v závislosti na tom, pro jakou oblast byly programovány a také svou komplexností. 

Metody jsou využívány spíše v teoretických oblastech a výzkumu, viz níže. 

2.2.1 Vícenásobná regresní analýza - Multiple regression analysis (MRA) 

Metody regresní analýzy jsou využívány v situacích, kdy nás zajímá závislost určité 

kvantitativní (spojité) proměnné na jedné nebo více dalších kvantitativních (spojitých) 

proměnných, tzv. regresorech. Předem je dáno, která proměnná je nezávislá a která je 

závislá. Cílem regresní analýzy je popsat tuto závislost pomocí vhodného modelu. Podle 

počtu nezávisle proměnných rozlišujeme modely jednoduché regrese a vícenásobné 

regrese. Jednoduchá regrese popisuje závislost vysvětlované proměnné na jednom 

regresoru. Naproti tomu vícenásobná regrese řeší situaci, kde hovoříme o více než jednom 

regresoru. Podle typu regresní funkce pak lze rozlišit modely lineární a nelineární [9]. 

MRA je nejčastěji reprezentována ve formě: 

𝑌 = 𝐶 + 𝑏 𝑋 + 𝑏 𝑋 + ⋯ + 𝑏 𝑋        (1) 

kde Y je závislá, X1, 2,…, n jsou regresory, C je konstanta a b1, 2,…, n jsou koeficienty [10]. 

Veličiny a jednotky odpovídají zadaným údajům a liší se pro každý řešený případ. Konstanty 

a koeficienty jsou v bezrozměrné jednotce. 

Největšími nevýhodami regresní analýzy jsou: 

- absence specifického, jasně daného postupu při výběru nejvhodnějšího 

modelu, který by přesně odpovídal danému případu [11], [12], [13], 

- při výpočtech se používají pouze určité typy rovnic a předpokládá se, že 

budou pro výpočet vhodné [11], [12], [13], 

- proměnné musí být předem zjištěny, ověřeny, je problematické použít 

velké množství těchto proměnných [12], [13], [14]. 



18 

 

2.2.2 Případové usuzování - Case-based reasoning (CBR) 

Řešitel přistupuje k problému tak, že se snaží najít jeho podobnost s případy, které 

byly dříve analyzovány a zdokumentovány. Nehledá unikátní přístup, snaží se jej odvodit, 

modifikovat úspěšná řešení z minulosti. Jedná se o postup analogický, odvozený z jednání 

vlastního lidem, kteří běžně řeší situace na základě svých zkušeností [15]. 

CBR systémy byly vyvinuty pro různé obory stavebnictví, např.: 

- návrh konstrukčního nebo architektonického řešení [16], [17], [18], 

- odhad ceny či doby provádění [19], [20], 

- proces výstavby [21], 

- management [22]. 

 Řešení pomocí CBR probíhá následujícím způsobem: 

1. Vysledují se klíčové atributy, které charakterizují daný problém. 

2. Identifikují se tyto atributy u předešlých podobných případů. 

3. Předpoví se chování nového problému na základě chování podobného, 

staršího problému za pomocí vlastního úsudku. 

CBR systémy se pak skládají z následujících pod-procesů: 

1. Případy se uchovávají v datové základně. 

2. Pokud je do systému zaveden nový případ, CBR systém předloží daný počet 

případů z datové základny, které jsou nejpodobnější novému případu, 

podobnost se stanoví pomocí podobnostní funkce, kterou specifikuje 

uživatel, 

3. 𝑃𝑃(𝑁, 𝑆) =
∑ ( , )×

∑
 × 100 (%)   (2) 

kde PP (N,S) je procentuální podobnosti případu N s případem S, N je nový 

případ, S je případ v datové základně, n je počet proměnných pro každý 

případ, i značí danou proměnnou od 1 do n, f je podobnostní funkce pro 

proměnnou i a případ N a S, wi jsou váhy proměnných. Veličiny a jednotky 

odpovídají zadaným údajům a liší se pro každý řešený případ, konstanty 

a koeficienty jsou v bezrozměrné jednotce. 

4. Uživatel vyřeší případ na základě údajů z podobných případů 

s přihlédnutím k míře podobnosti případů. 

5. Nové řešení je uloženo do systému [10]. 



19 

 

2.3 Neuronové sítě 

Neuronové sítě se řadí mezi biologické algoritmy, tedy algoritmy inspirované 

přírodními jevy, které slouží k řešení složitých úloh klasifikace, modelování, prohledávání 

a optimalizace. Původním cílem výzkumu neuronových sítí byla snaha pochopit a modelovat 

způsob, jakým myslíme a způsob, jakým funguje lidský mozek. Při vytváření modelů 

umělých neuronových sítí nejde o vytvoření identických kopií lidského mozku, ale pouze 

některých jeho základních funkcí. Neurofyziologie zde slouží pouze jako zdroj inspirace 

a navržené modely neuronových sítí jsou dále rozvíjeny bez ohledu na to, zda modelují 

lidský mozek, či nikoli [23]. 

Porovnání modelů neuronových sítí s počítači von Neumannovské 

architektury (viz pojmy) naznačuje možné oblasti jejich aplikace u případů, kde klasické 

počítače selhávají. Jedná se především o praktické problémy, u kterých není znám 

algoritmus nebo je jejich analytický popis pro počítačové zpracování příliš komplikovaný. 

Typicky se neuronové sítě dají použít tam, kde jsou k dispozici příkladová data v dostatečné 

kvalitě a rozsahu [24]. Oblasti vhodné pro aplikaci neuronových sítí: 

- rozpoznávání obrazců, 

- oblast řízení, 

- predikce, 

- analýza signálů, 

- transformace signálů, 

- komprese dat, 

- expertní systémy [23]. 

V posledních letech vzniklo několik studií, které se věnují možnostem využití 

neuronových sítí při odhadování ceny staveb [10], [12], [13], [22], [25].  Tyto studie obsahují 

výsledky aplikace neuronových sítí. Najdeme v nich také porovnání úspěšnosti této metody 

a výše zmíněných metod (MRA, CBR). Neuronové sítě se ukazují být výhodnější a přesnější.  

Problémem je však nutnost neuronovou síť nejprve natrénovat a určit její 

architekturu. Tento proces je velmi zdlouhavý. Studie řeší stavbu jako celek pouze 

s přihlédnutím k několika základním parametrům, jako je typ stavby, počet podlaží 

a celková podlahová plocha. Většina z nich se věnuje ceně staveb. Cena a čas spolu však 

úzce souvisí, a proto je možné neuronové sítě využít i při úlohách zabývajících se časovým 

plánováním. 

2.3.1. Historie neuronových sítí 

Za počátek vzniku oboru neuronových sítí je považována práce 

W. McCullocha a W. Pittse z roku 1943 [54]. V té byl představen jednoduchý matematický 
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model neuronu (základní buňka nervové soustavy). Bylo ukázáno, že nejjednodušší typy 

neuronových sítí mohou v principu počítat libovolnou aritmetickou nebo logickou funkci. 

Článek měl velký vliv na ostatní badatele, ačkoli se jednalo pouze o úvahu bez rozsáhlejší 

praktické aplikace. 

V roce 1949 napsal Donald Hebb knihu „Organization of Behavior“ [55], ve které 

navrhl učící pravidlo pro synapse neuronů (mezineuronové rozhraní). Pravidlo bylo 

inspirováno myšlenkou, že podmíněné reflexy jsou vlastnostmi jednotlivých neuronů. 

V následujících letech byly hojně vyvíjeny neuronové výpočetní prvky 

a neuropočítače (viz pojmy). Na přelomu 50. a 60. let docházelo k úspěšnému rozvoji 

neurovýpočtů, převážně v oblasti návrhu nových modelů neuronových sítí a jejich 

implementace. Výsledky z uvedeného období jsou shrnuty v knize Nilse Nilssona „Learning 

Machines“ z roku 1965 [56]. 

Přes nesporné úspěchy dosažené v tomto období se obor neuronových sítí potýkal 

se dvěma problémy. Většina badatelů přistupovala k neuronovým sítím z experimentálního 

hlediska a zanedbávala analytický výzkum neuronových modelů, nadšení některých 

výzkumných pracovníků vedlo k velké publicitě neopodstatněných prohlášení, jedním z nich 

byla ambice vyvinout do několika let umělý lidský mozek. 

Tyto skutečnosti diskreditovaly neuronové sítě v očích odborníků z jiných oblastí 

a odradily ty, kteří se o neurovýpočty zajímali. Obor neuronových sítí se navíc vyčerpal 

a další kroky by požadovaly radikálně nové myšlenky a postupy. Nejlepší odborníci oblast 

neuronových sítí opouštěli a začali se zabývat příbuznými obory umělé inteligence. Poslední 

epizodou tohoto období byla kampaň vedená M. Minským a S. Papertem, kteří využili svůj 

vliv na to, aby zdiskreditovali výzkum neuronových sítí nacházející se v krizi, ve snaze 

přenést finanční zdroje z této oblasti na jiný výzkum v oblasti umělé inteligence. 

Počátkem 80. let se badatelé v oblasti neurovýpočtů osmělili a začali podávat 

vlastní grantové projekty zaměřené na vývoj neuropočítačů a jejich aplikace. Zásluhu na 

renesanci oboru neuronových sítí měl světově uznávaný fyzik John Hopfield. Své výsledky 

publikoval v roce 1982 a 1984. Ukázal souvislost některých modelů neuronových sítí 

s fyzikálními modely magnetických materiálů. Svými zvanými přednáškami, které měl po 

celém světě, získal pro neuronové sítě stovky kvalifikovaných vědců, matematiků 

a technologů. 

V roce 1986 byl publikován učící algoritmus zpětného šíření chyby 

(backpropagation) pro vícevrstvou neuronovou síť [57]. Byl tak vyřešen problém, který se 

Minskému a Pappertovi v 60. letech jevil jako nepřekonatelná překážka pro využití a další 
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rozvoj neuronových sítí. Tento algoritmus je doposud nejpoužívanější učící metodou 

neuronových sítí a jeho publikováním dosáhl zájem o neuronové sítě svého vrcholu. 

V roce 1987 se v San Diegu konala první větší mezinárodní konference 

specializovaná na neuronové sítě (IEEE - International Conference on Neural Networks). Zde 

byla založena mezinárodní společnost pro výzkum neuronových sítí INNS (International 

Neural Network Society). O rok později INNS začala vydávat svůj časopis Neural 

Networks (Neuronové sítě). V následujících letech vznikaly další specializované 

časopisy např.: 

- Neural Computing (Neuronové výpočty, 1989),  

- Transactions on Neural Networks (Pojednání o neuronových sítích, 1990), 

- Neural Network World (Svět neuronových sítí, v Praze od roku 1991). 

Od roku 1987 zakládalo mnoho renomovaných univerzit nové výzkumné ústavy 

zabývající se neuronovými sítěmi a vyhlásilo výukové programy zaměřené na neurovýpočty 

[23]. 

2.3.2 Biologický neuron  

Neuron je základní stavební buňka nervové soustavy. Neurony přenáší, 

zpracovávají a uchovávají informace nutné pro fungování organismu. Skládají se z těla 

(somatu) a vstupních a výstupních přenosových kanálů (dendritů a axonů). Z axonu odbočují 

větve (terminály), které jsou zakončeny blánou. Blána se převážně stýká s výběžky (trny) 

dendritů jiných neuronů. K přenosu informace slouží synapse [23]. 

 

Obr. 1 – Biologický neuron [upraveno z 26]. 

Míra synaptické propustnosti je nositelem všech význačných informací během 

celého života organismu. Synapse se dělí na excitační (rozšíření vzruchu) a inhibiční (útlum 
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vzruchu). Paměťová stopa vzniká pravděpodobně zakódováním synaptických vazeb na 

cestě mezi receptorem (čidlem orgánu) a efektorem (výkonným orgánem). Soma a axon jsou 

obaleny membránou se schopností generovat elektrické impulsy, které jsou přenášeny 

z axonu na dendrity jiných neuronů synaptickými branami. Propustnost brány určuje 

intenzitu podráždění dalších neuronů. 

Pokud je překročena jistá intenzita (tzv. práh), také tyto neurony generují impuls. 

Každý průchod mění synoptickou propustnost, což dává předpoklad pro paměťovou 

schopnost neuronů. Propojení neuronů se během života mění – vytváří se nové paměťové 

stopy (učení) nebo se propojení přerušuje (zapomínání) [23]. 

2.3.3 Formální neuron 

Formální neuron (dále jen neuron) je základním prvkem modelu neuronové sítě. 

Neuron (Y) má n reálných vstupů. Vstupy modelují dendrity a určují vstupní vektor 

x = (x1, x2,…,xn). Vstupy jsou ohodnoceny synaptickými vahami, které určují jejich důležitost 

v daném modelu a tvoří vektor w = (w1, w2, …, wn). Váhy mohou být i záporné, pokud mají být 

inhibiční (mají nejen zmírnit, ale dokonce potlačit vliv daného vstupu). Veličiny, tedy 

i jednotky vstupů, se odvíjí od řešeného problému a mohou být různé. Váhy jsou 

v bezrozměrné jednotce. 

 

Obr. 2 – Formální neuron [23]. 

Neuron má svůj vnitřní potenciál (y_in), který se spočítá jako vážená suma 

vstupních hodnot. Vzorce v kapitole 2.3. Neuronové sítě, pokud není řečeno jinak, jsou 

pouze obecným zápisem, veličiny a jednotky se mohou lišit v závislosti na tom, jaký problém 

modelujeme, tedy jaké parametry do výpočtu vstupují. Konstanty a koeficienty jsou 

v bezrozměrné jednotce. 

𝑦 =  ∑ 𝑤 𝑥          (3) 
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Bias (viz pojmy) může být do vztahu včleněn přidáním komponent x0 = 1 

k vektoru x. Dále je zpracováván jako jakákoli jiná váha (w0=b). 

𝑦_𝑖𝑛 = ∑ 𝑤 𝑥 = 𝑤 + ∑ 𝑤 𝑥 = 𝑏 + ∑ 𝑤 𝑥    (4) 

Po dosažení hodnoty b indikuje hodnota vnitřního potenciálu (y_in) výstup (stav) y 

neuronu Y, který modeluje elektrický impuls axonu. Nelineární nárůst výstupní hodnoty 

𝑦 =  𝑓 (𝑦_𝑖𝑛) při dosažení hodnoty potenciálu b je dán aktivační (přenosovou) funkcí f. 

Nejjednodušším typem přenosové funkce je ostrá nelinearita, která má pro 

neuron Y tvar: 

𝑓(𝑦_𝑖𝑛) =
1 𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑  𝑦_𝑖𝑛 ≥ 0
0 𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑  𝑦_𝑖𝑛 < 0

      (5) 

Pokud místo váhového biasu pracujeme s fixním prahem q pro aktivační funkci, pak 

má přenosová funkce, ostrá nelinearita, pro neuron Y tvar: 

𝑓(𝑦_𝑖𝑛) =
1 𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑  𝑦_𝑖𝑛 ≥ 𝜃
0 𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑  𝑦_𝑖𝑛 < 𝜃

, 𝑘𝑑𝑒 𝑦_𝑖𝑛 = ∑ 𝑤 𝑥     (6) 

Na následujícím obrázku je zobrazena geometrická interpretace funkce neuronu. 

 

Obr. 3 – Geometrická interpretace funkce neuronu [23]. 

Vstupy neuronu chápeme jako souřadnice bodu v n-rozměrném Euklidovském 

vstupním prostoru En. V tomto prostoru nadrovina dělí vstupní prostor na dva poloprostory. 

Rovnice nadroviny má tvar: 

𝑤 + ∑ 𝑤 𝑥 = 0        (7) 
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Souřadnice bodů [x1
+, …, xn

+], které leží v jednom poloprostoru, splňují nerovnost: 

𝑤 + ∑ 𝑤 𝑥 > 0        (8) 

Body [x1
-, …, xn

-], z druhého poloprostoru pak vyhovují relaci s opačným relačním 

znaménkem:  

𝑤 + ∑ 𝑤 𝑥 < 0        (9) 

Synaptické váhy w = (w0, …, wn) chápeme jako koeficienty této nadroviny. 

Neuron Y je aktivní, je-li jeho stav y = 1 a pasivní, pokud je jeho stav y = 0 [26]. 

2.3.4 Logické neurony McCullocha a Pittse 

V publikaci Warrena McCullocha a Waltera Pittse [26] „A logical calculus of the ideas 

immanent to nervous activity" (Výroková logika záměrů uvnitř nervové aktivity) bylo poprvé 

uvedeno, že neuronové sítě jsou mocným modelovým prostředkem. Např. sítě složené 

z logických neuronů mohou simulovat Boolovské funkce (viz pojmy). 

Logické neurony jsou výpočtové jednotky s binárními stavy 1 a 0. Logický neuron 

má dva typy vstupů – inhibiční (x1, x2,…, xp) s váhovým koeficientem (w = 1) 

a excitační (xp+1, xp+2,…, xn) s váhovým koeficientem (w = 1) [23]. Následující vzorce 

a tabulka č. 1 zobrazuje implementaci základních Booleovských funkcí v dvourozměrném 

prostoru. 

𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑥 − 1)        (10) 

𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑥 − 2)        (11) 

𝑦 = 𝑓(−𝑥 + 𝑥 − 0)       (12) 

Tabulka č. 1 – Implementace Booleovských funkcí – funkční hodnoty [23]. 

 X1 X2 yOR(X1,X2) X1 ˅ X2 yAND(X1,X2) X1 ˄ X2 YIMPL(X1,X2) X1 =>X2 

1 0 0 f(-1) 0 f(-2) 0 f(0) 1 

2 0 1 f(0) 1 f(-1) 0 f(1) 1 

3 1 0 f(0) 1 f(-1) 0 f(-1) 0 

4 1 1 f(1) 1 f(2) 1 f(0) 1 
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Logické neurony jsou schopné klasifikovat pouze lineárně separovatelné Boolovské 

funkce. Pro množiny objektů, které nejsou lineárně separovatelné, lze využít neurony 

vyšších řádů.  

𝑦 = 𝑓(∑ 𝑤 𝑥 + ∑ 𝑤 𝑥 𝑥,  ( ) + ⋯ + 𝑏)    (13) 

2.3.5 Hebbovo učení 

Hebbovo učení říká, že změna synaptické váhy spoje mezi dvěma neurony je přímo 

úměrná součinu jejich stavů. Jeden z možných způsobů implementace pro logickou 

funkci „AND“ v bipolární reprezentaci je zobrazen na příkladu na tabulce č. 2 

a obr. 6 až 8 níže. 

Tabulka č. 2 - Implementace Hebbova učení pro logickou funkci „AND“ [23]. 

Čas Vstup Požadovaný 

výstup 

Přírůstky vah Váhové hodnoty 

X1 X2 t Δw1 Δw2 Δb w1 w2 b 

0       0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 -1 -1 -1 1 -1 0 2 0 

3 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 

4 -1 -1 -1 1 1 -1 2 2 -2 

 

Obr. 4 – Implementace Hebbova - logická funkce „AND“ - 1. Tréninkový vzor [23]. 
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Obr. 5 – Implementace Hebbova - logická funkce „AND“ - 2. tréninkový vzor [23]. 

 

Obr. 6 – Implementace Hebbova - logická funkce „AND“ - 3. a 4. tréninkový vzor [23]. 

2.3.6 Architektura neuronové sítě 

Počet neuronů a jejich vzájemné propojení v síti určuje architekturu neuronové 

sítě. Rozlišujeme vstupní, pracovní a výstupní neurony. Stavy všech neuronů určují stav 

neuronové sítě. Synaptické váhy všech spojů představují konfiguraci neuronové sítě. 

Neuronová síť se vyvíjí v čase. 

Rozlišujeme tři dynamiky: 

- organizační (změna architektury), 

- aktivní (změna stavu), 

- adaptivní (změna konfigurace). 
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Organizační dynamika specifikuje architekturu neuronové sítě a její případnou 

změnu. V případě potřeby je síť rozšířena o další neurony a příslušné spoje. Organizační 

dynamika převážně předpokládá pevnou architekturu neuronové sítě. Rozlišujeme dva typy 

architektury: 

- cyklickou síť (skupina neuronů spojená v kruhu), 

- acyklickou síť (cyklus zde neexistuje, všechny cesty vedou jedním směrem). 

 

Obr. 7 Příklad cyklické architektury [23]. 

 

 

Obr. 8 - Příklad acyklické architektury [23]. 

U acyklické neuronové sítě lze neurony vždy rozdělit do vrstev, které jsou 

uspořádány tak, že spoje mezi neurony vedou jen směrem ze vstupních do výstupních 

vrstev. Obecně však mohou přeskočit jednu nebo i více vrstev. Speciálním případem takové 

architektury je vícevrstvá neuronová síť. V této síti je vstupní vrstva tvořena vstupními 

neurony a poslední výstupní vrstva je složena z výstupních neuronů. Ostatní, skryté vrstvy 

jsou složeny ze skrytých neuronů. 
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V topologii vícevrstvé sítě jsou neurony jedné vrstvy spojeny se všemi neurony 

bezprostředně následující vrstvy. Proto lze architekturu takové sítě zadat jen jako počty 

neuronů v jednotlivých vrstvách (oddělených pomlčkou). V pořadí od vstupní k výstupní 

vrstvě. Cesta v takové síti vede směrem od vstupní vrstvy k výstupní. Obsahuje po jednom 

neuronu z každé vrstvy. Příklad architektury třívrstvé neuronové sítě 3-4-3-2 s jednou 

vyznačenou cestou je na obrázku níže. Kromě vstupní a výstupní vrstvy jsou zde i dvě skryté 

vrstvy. 

 

Obr. 9 - Příklad architektury vícevrstvé neuronové sítě 3-4-3-2 [23]. 

Aktivní dynamika specifikuje počáteční stav sítě a způsob změny stavu v čase. Při 

pevné topologii a konfiguraci. V aktivním režimu se na začátku nastaví stavy vstupních 

neuronů na tzv. vstup sítě a zbylé neurony jsou v uvedeném počátečním stavu. Všechny 

možné vstupy (stavy sítě) tvoří vstupní (stavový) prostor. Po inicializaci stavu sítě probíhá 

vlastní výpočet. V každém časovém kroku je podle daného pravidla aktivní dynamiky vybrán 

jeden neuron (tzv. sekvenční výpočet) nebo více neuronů (tzv. paralelní výpočet). Vybrané 

neurony aktualizují (mění) svůj stav na základě svých vstupů. Vstupy jsou zároveň stavy 

(výstupy) sousedních neuronů. 

Podle toho, zda neurony mění svůj stav nezávisle na sobě nebo je jejich aktualizace 

řízena centrálně, rozlišujeme synchronní a asynchronní modely neuronových sítí. 

Aktivní dynamika neuronové sítě také určuje funkci jednoho neuronu. 

Předpis (matematický vzorec) této funkce je většinou pro všechny (nevstupní) neurony v síti 
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stejný (tzv. homogenní neuronová síť). Můžeme se setkat s následujícími sigmoidními 

aktivačními funkcemi: 

𝑓(𝑥) =
1 𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑  𝑥 ≥ 0
0 𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑  𝑥 < 0

    ostrá nelinearita   (14) 

𝑓(𝑥) =

1 𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑    𝑥 ≥ 1          
𝑥  𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑   0 ≤ 𝑥 ≤ 1  
0  𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑   𝑥 < 0          

 saturovaná lineární funkce (15) 

𝑓(𝑥) =  
 

   standardní (logická) sigmoida   (16) 

𝑓(𝑥) =  
 

 
   hyperbolický tangens    (17) 

Adaptivní dynamika specifikuje počáteční konfiguraci sítě a způsob, jakým se mění 

váhové hodnoty na spojeních mezi jednotlivými neurony v čase. Cílem adaptace je nalézt 

takovou konfiguraci sítě ve váhovém prostoru, která by v aktivním režimu realizovala 

předepsanou funkci. Jestliže aktivní režim sítě se využívá k vlastnímu výpočtu funkce sítě 

pro daný vstup, pak adaptivní režim slouží k učení („programování“) této funkce. 

Požadovaná funkce sítě je obvykle zadána tzv. tréninkovou množinou 

(posloupností) dvojic vstup/výstup sítě (tzv. tréninkový vzor). Způsob adaptace, kdy 

požadované chování sítě modeluje učitel, který pro vzorové vstupy sítě informuje adaptivní 

mechanismus o správném výstupu sítě, se nazývá učení s učitelem (supervised learning). 

Někdy učitel hodnotí kvalitu momentální skutečné odpovědi (výstupu) sítě pro daný 

vzorový vstup pomocí známky, která je zadána místo požadované hodnoty výstupu 

sítě (tzv. klasifikované učení). 

Jiným typem adaptace je tzv. samoorganizace. V tomto případě tréninková 

množina obsahuje jen vstupy sítě. To modeluje situaci, kdy není k dispozici učitel, proto se 

tomuto způsobu adaptace také říká učení bez učitele. Neuronová síť v adaptivním režimu 

sama organizuje tréninkové vzory (např. do shluků) a odhaluje jejich souborné 

vlastnosti [23]. 

2.3.7 Adaptační algoritmus backpropagation 

Adaptační (učící se) algoritmus backpropagation zobecňuje vztahy z tréninkové 

množiny ve vahách jednotlivých spojů mezi neurony. Umožňuje tak modelu, aby se učil ze 

svých chyb zpětným srovnáváním výstupů s naměřenými nebo jinak určenými hodnotami. 
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Pravděpodobně nejrozšířenějším způsobem propojení neuronů se sigmoidální 

aktivační funkcí jsou vícevrstvé sítě. Vícevrstvá neuronová síť s jednou vnitřní vrstvou 

neuronů (neurony jsou označeny Zj, j = 1,... , p) je zobrazena na následujícím obrázku: 

 

Obr. 10 - Neuronová síť s jednou vnitřní vrstvou neuronů [23]. 

Výstupní neurony (neurony jsou označeny Yk, k = 1,…, m). Neurony ve výstupní 

a vnitřní vrstvě musí mít definovaný bias. Typické označení pro bias k. neuronu (Yk) ve 

výstupní vrstvě je w0k a typické označení pro bias j neuronu (Zj) ve vnitřní vrstvě je v0j. 

Z uvedeného obrázku tedy vyplývá, že vícevrstvá neuronová síť je tvořena minimálně třemi 

vrstvami neuronů: vstupní, výstupní a alespoň jednou vnitřní vrstvou. Vždy mezi dvěma 

sousedními vrstvami se pak nachází tzv. úplné propojení neuronů, tedy každý neuron ve 

vstupní vrstvě je spojen cestou s každým neuronem výstupní vrstvy. 

Velkým problémem modelu vícevrstvé neuronové sítě (s adaptačním algoritmem 

backpropagation) je volba vhodné topologie. Zřídkakdy jsou podrobněji známy vztahy mezi 

vstupy a výstupy. Většinou se používá vícevrstvá topologie s jednou nebo dvěma vnitřními 

vrstvami a očekává se, že učící algoritmus backpropagation zobecní příslušné vztahy 

z tréninkové množiny ve vahách jednotlivých spojů mezi neurony. I v tomto případě je však 

potřeba vhodně volit počty neuronů ve vnitřních vrstvách. 

Architektura vícevrstvé neuronové sítě (tj. určení vhodného počtu vnitřních 

neuronů a jejich spojení), by měla odpovídat složitosti řešeného problému, tj. počtu 

tréninkových vzorů, jejich vstupů a výstupů a struktuře vztahů, které popisují. Malá síť 

nemůže řešit komplikovaný problém – obvykle se zastaví v nějakém lokálním minimu. 

Bohatá architektura mnohdy umožní nalézt globální minimum chybové funkce, ale roste 
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výpočetní náročnost adaptace. Navíc nalezená konfigurace sítě obvykle příliš zobecňuje 

tréninkové vzory včetně jejich nepřesností, chyb. U nenaučených vzorů vyvozuje chybné 

výsledky, tj. špatně generalizuje [11]. Tomuto přesnému zapamatování tréninkové množiny, 

bez zobecnění zákonitostí v ní obsažených, se říká přeučení (over fitting) [24]. 

Existují sice teoretické výsledky ohledně horního odhadu počtu vnitřních neuronů 

postačujících pro realizaci libovolné funkce z určité třídy, avšak pro praktické potřeby jsou 

příliš nadhodnocené, a tedy nepoužitelné. V  raxi se obvykle topologie volí heuristicky, např. 

v první vnitřní vrstvě o něco více neuronů, než je vstupů a v druhé vrstvě aritmetický průmět 

mezi počtem výstupů a neuronů v první vnitřní vrstvě. Po adaptaci se v případě velké chyby 

sítě přidá, respektive při chudé generalizaci odebere, několik neuronů a adaptivní režim se 

celý opakuje pro novou architekturu. Pro test kvality generalizace neuronové sítě se počítá 

chyba sítě vzhledem k tzv. testovací množině, což je část tréninkové množiny, která se 

záměrně nevyužila k adaptaci [23]. 

Algoritmus backpropagation obsahuje tři etapy:  

- dopředné (feed forward) šíření vstupního signálu tréninkového vzoru, 

- zpětné šíření chyby, 

- aktualizaci váhových hodnot na spojeních. 

Během dopředného šíření signálu obdrží každý neuron ve vstupní vrstvě vstupní 

signál a zprostředkuje jeho přenos ke všem neuronům vnitřní vrstvy. Každý neuron ve 

vnitřní vrstvě vypočítá svou aktivaci a pošle tento signál všem neuronům ve výstupní vrstvě. 

Každý neuron ve výstupní vrstvě vypočítá svou aktivaci, která odpovídá jeho skutečnému 

výstupu po předložení vstupního vzoru. V podstatě tímto způsobem získáme odezvu 

neuronové sítě na vstupní podnět neuronů vstupní vrstvy. Proces stanovení synaptických 

vah je opět spjat s pojmem učení (adaptace) neuronové sítě. 

Během adaptace neuronové sítě metodou backpropagation jsou srovnávány 

vypočítané aktivace s definovanými výstupními hodnotami pro každý neuron ve výstupní 

vrstvě a pro každý tréninkový vzor. Na základě tohoto srovnání je definována chyba 

neuronové sítě, část chyby se šíří zpětně ke všem neuronům předcházející vrstvy, které mají 

s tímto neuronem definované spojení. Úprava váhových hodnot na spojeních mezi neurony 

vnitřní a výstupní vrstvy závisí na faktoru chyby a aktivacích neuronů ve vnitřní vrstvě. 

Aktivační funkce pro neuronové sítě s adaptační metodou backpropagation musí 

být spojitá, diferencovatelná monotónně neklesající. Nejčastěji používanou aktivační funkcí 

je proto standardní (logická) sigmoida a hyperbolický tangens. 
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Cílem adaptace je minimalizace chyby sítě ve váhovém prostoru. Vzhledem k tomu, 

že chyba sítě přímo závisí na komplikované nelineární složené funkci vícevrstvé sítě, 

představuje tento cíl netriviální optimalizační problém [23]. 

ADAPTAČNÍ ALGORITMUS BACKPROPAGATION 

KROK 0 

Váhové hodnoty a bias jsou inicializovány malými náhodnými čísly. Přiřazení inicializační 

hodnoty koeficientu učení α. 

KROK 1 

Dokud není splněna podmínka ukončení výpočtu, opakovat kroky 2 až 9. 

KROK 2 

Pro každý (bipolární) tréninkový pár s:t provádět kroky 3 až 8. 

FEEDFORWARD: 

KROK 3 

Aktivovat vstupní neurony (Xi, i=1, …n) xi = si. 

KROK 4 

Vypočítat vstupní hodnoty vnitřních neuronů (Zj, j=1,…, p). 

𝑧_𝑖𝑛 = 𝑣 + ∑ 𝑥 𝑣        (18) 

Stanovení výstupních hodnot vnitřních neuronů. 

𝑧 = 𝑓 (𝑧_𝑖𝑛 )         (19) 

KROK 5 

Stanovení skutečných vstupních hodnot signálu neuronové sítě (Yk, k=1, m). 

𝑦_𝑖𝑛 = 𝑤 + ∑ 𝑧 𝑤        (20) 

𝑦 = 𝑓 (𝑦_𝑖𝑛 )         (21) 

BACKPROPAGATION: 

KROK 6 

Ke každému neuronu ve výstupní vrstvě (Yk, k=1, …, m) je přiřazena hodnota očekávaného 

výstupu pro vstupní tréninkový vzor. Dále je vypočten rozdíl. 

𝛿 = (𝑡 − 𝑦 )𝑓′(𝑦_𝑖𝑛 )        (22) 
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Který je součástí váhové korekce a korekce biasu. 

𝛥𝑤 = 𝛼𝛿 𝑧          (23) 

𝛥𝑤 = 𝛼𝛿          (24) 

KROK 7 

Ke každému neuronu ve vnitřní vrstvě (Zj, j=1, …, p) je přiřazena sumace jeho delta 

vstupů (tj. neuronů, které se nacházejí v následující vrstvě). 

𝛿_𝑖𝑛 = ∑ 𝛿 𝑤         (25) 

Vynásobením získaných hodnot derivací jejich aktivační funkce obdržíme rozdíl. 

𝛿 = 𝛿_𝑖𝑛 𝑓′(𝑧_𝑖𝑛 )         (26) 

Který je součástí váhové korekce a korekce biasu. 

𝛥𝑣 = 𝛼𝛿 𝑥           (27) 

𝛥𝑣 = 𝛼𝛿           (28) 

AKTUALIZACE VAH A PRAHŮ: 

KROK 8 

Každý neuron ve výstupní vrstvě (Yk, k=1, …, m) aktualizuje na svých spojeních váhové 

hodnoty, včetně svého biasu (j=0, …, p). 

𝑤 (𝑛𝑒𝑤) = 𝑤 (𝑜𝑙𝑑) + 𝛥𝑤        (29) 

Každý neuron ve vnitřní vrstvě (Zj, j=1, …, p) aktualizuje na svých spojeních váhové hodnoty, 

včetně svého biasu (i=0, …, n). 

𝑣 (𝑛𝑒𝑤) = 𝑣 (𝑜𝑙𝑑) + 𝛥𝑣        (30) 

KROK 9 

Podmínka ukončení. 

Pokud již nenastávají žádné změny váhových hodnot nebo pokud již bylo vykonáno 

maximálně definované množství váhových změn, stop. Jinak pokračovat [23].  
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2.4 Evoluční algoritmy 

Obtíže spojené s užitím matematické optimalizace při řešení rozsáhlých 

inženýrských problémů přispěly k vývoji alternativních řešení. Techniky lineárního 

a dynamického programování často selhávají nebo dosahují lokálního minima. Při řešení 

NP hard problémů (viz pojmy) s velkým počtem proměnných a nelineárních objektivních 

funkcí slouží evoluční algoritmy k vyhledávání řešení blízkých optimu a překonávají tak 

problémy, se kterými si jiné techniky neporadí. 

Evoluční algoritmy (EA) jsou stochastické prohledávací metody. Používají techniky 

napodobující přírodní evoluční procesy nebo sociální chování druhů (jak mravenci naleznou 

nejkratší cestu ke zdroji potravy, jak ptáci naleznou cíl během migrace). Chování těchto 

druhů je provázáno s učením, adaptací a evolucí [29]. 

Bylo vyvinuto několik systémů, které hledají rychlé a spolehlivé řešení komplexních 

optimalizačních úloh. První evoluční algoritmus představený v literatuře [30] byl Genetický 

algoritmus (GA). Tento algoritmus vychází z Darwinova principu „přežití nejschopnějších“ 

a z přírodních evolučních procesů skrze rozmnožování  [29]. Technika GA byla použita 

v mnoha aplikacích v oblasti vědy a techniky např. [31], [32], [29]. Přes veškeré přínosy GA 

může vyžadovat velmi dlouhou dobu k dosažení řešení blízkého optimu [29]. 

Cílem zkoumání je dosáhnout kratšího času zpracování a vylepšit kvalitu řešení. 

Byly tak vyvinuty další metody – vylepšené GA a další EA. Poslední vývoj přinesl další 

čtyři EA: 

- Memetické algoritmy (MA). 

- Optimalizace hejnem částic – z anglického Particle Swarm 

Optimization (PSO). 

- Optimalizace mravenčí kolonií – z anglického ant-colony systems (ACO). 

- Algoritmus skákající žáby – z anglického Shuffled Frog-Leaping 

Algorithm (SFL). 

Architektura výše popsaných neuronových sítí má značný vliv na její výkon. Jak už 

bylo řečeno výše, pokud je množství neuronů malé, nepamatují si vstupní a výstupní vzory. 

Pokud je příliš velké, zvýší se výkon, ale prodlouží se doba trénování a zvýší se složitost 

výpočtu. 

Je tedy žádoucí vytvořit takovou architekturu sítě, která je co nejjednodušší, ale 

jejíž chyby jsou v mezích tolerance. Výzkumníci navrhují řešit tento problém pomocí 

evolučních algoritmů [34]. 
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2.4.1 Genetický algoritmus (GA) 

Genetické algoritmy nabízí aplikaci principů, které příroda úspěšně používá tisíce 

let. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že na jednotlivé prvky množiny přípustných řešení 

pohlížíme jako na živé organismy v umělém životním prostředí. Jak si tyto organismy 

v tomto prostředí vedou, jaká je jejich schopnost přežít a schopnost reprodukce, odpovídá 

tomu, o jak "dobrá" řešení se jedná. Vlastní hledání pak spočívá ve výběru počáteční 

populace a v následné simulaci jejího vývoje pod kontrolou evolučních mechanismů. Jedná 

se o přirozený výběr, reprodukci, apod. Jak se populace od generace ke generaci vyvíjí, 

špatná řešení mají tendenci vymírat, a naopak dobrá řešení se mezi sebou hojně kříží 

a produkují řešení ještě lepší [35]. 

Činnost genetických algoritmů je prostá. Používají se tři základní operace: 

- Selekce. Slouží k výběru jedinců z populace, kteří se mohou stát rodiči. 

Metod, jak tento krok provést, je hned několik. Většinou pracujeme 

s kvalitou jedince takzvanou „fitness hodnotou“ jeho chromozómu. Tedy 

řetězce informací, který v sobě nese vlastnosti a chování každého jedince. 

- Křížení. Navazuje na selekci. Stejně jako v přírodě, rodiče si vymění část 

svého genetického kódu, tedy část chromozómu a vzejde potomek, nový 

jedinec. 

- Mutace. U každého jedince z nové generace procházíme celý chromozóm 

a s velmi malou pravděpodobností měníme hodnoty některých genů 

(nejmenších částí chromozómu). V dané generaci se může díky mutaci 

objevit vlastnost, kterou dosud žádný jedinec neměl a nemohl ji tedy 

předat potomkům. 

Tyto operace se vždy v dané generaci aplikují nad celou populaci a výsledkem je 

nová generace. Tento proces se opakuje do té doby, než se v nově vytvořené generaci 

vyskytne jeden, nebo více jedinců s požadovanými vlastnostmi [36]. 

2.4.2 Memetické algoritmy (MA)  

Memetické algoritmy jsou alternativou ke genetickým algoritmům. Nepracuje se 

zde s geny, ale s mementy (memes). Mementy jsou skupiny informací, které přecházejí mezi 

jednotlivými jedinci. Když gen přechází na potomka, nemůže být změněn. Každý jedinec si 

může uzpůsobit mementy tak, aby mu co nejvíce vyhovovaly. Například pomocí lokálního 

prohledávání. Lze tak převést na potomka vybrané, lokálně nejlepší řešení [37]. 
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2.4.3 Optimalizace hejnem částic (PSO) 

V 80. letech 20. století se řada vědců věnovala simulaci pohybu hejn (ptáků a ryb). 

Na počátku stála myšlenka, že jedinci zvířecího hejna profitují z objevů celého hejna. To by 

znamenalo, že sdílení informací zvířecích jedinců přináší evoluční výhodu. Optimalizace 

hejnem částic je tedy technika sloužící k nalezení optima funkce f v n-rozměrném prostoru. 

Využívá se agentů (takzvaných částic), kteří jsou na začátku rozprostřeni po 

prostoru. Každá částice je součástí specifikovaného okolí. Okolí může být libovolná 

podmnožina všech částic. Nejčastěji má tato podmnožina vztah k pozicím jednotlivých 

částic. Například se může jednat o vzdálenost).  

Každá částice si pamatuje dvě důležité hodnoty. Svoji nejlepší pozici a nejlepší 

pozici ze všech částic, které patří do jejího okolí. Uchováváme pozice a rychlosti částic. 

V každém kroku ohodnotíme každou částici funkcí f a pomocí její paměti a interakce 

s ostatními částicemi v okolí určíme novou pozici.  

Výpočet obvykle probíhá, dokud není dosažena konvergence. To nastane například 

tehdy, když je nejlepší naměřená hodnota dostatečně blízko předem zvolenému optimu 

nebo již nedochází ke zlepšování ohodnocení částic [38]. 

Pozice každé částice je dána vektorem xi a její pohyb je dán rychlostí vi: 

𝑥 (𝑡) = 𝑥 (𝑡 − 1) + 𝑣 (𝑡)       (31) 

Rychlost částice: 

𝑣 (𝑡) = 𝑣 (𝑡 − 1) + 𝑐 × 𝑟𝑎𝑛𝑑 × (𝑝 − 𝑥 (𝑡 − 1)) + 𝑐 × 𝑟𝑎𝑛𝑑 × (𝑝 − 𝑥 (𝑡 − 1))  (32) 

kde c1 a c2 jsou kladná čísla a rand1 a rand2 jsou náhodná čísla 

v rozmezí 0 až 1 v bezrozměrné jednotce. Ostatní veličiny a jednotky se mohou lišit 

v závislosti na modelovaném případu.  

Z rovnice aktualizace rychlosti částice je patrné, že se skládá ze tří hlavních částí: 

- Setrvačnost vi(t - 1) představuje snahu částice pokračovat v původním 

směru pohybu. 

- Přitažlivost k nejlepší nalezené pozici dané částice pi. Hodnota fitness 

funkce na této pozici se značí pbest. Je násobena náhodnou váhou c1 ⋅ rand1 a 

nazývá se pamětí částice. 

- Přitažlivost k nejlepší nalezené pozici jakékoliv částice pg .Odpovídající 

hodnota fitness funkce se značí gbest. Je opět násobena náhodnou váhou 

c2 ⋅ rand2 a nazývá se sdílenou informací, nebo též společnou znalostí [39]. 
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Shrnutí algoritmu PSO: 

1. Inicializace hejna. Každé částici je přiřazena náhodná pozice 

v prohledávaném prostoru. 

2. Pro každou částici je vypočítána hodnota fitness funkce. 

3. Porovnání současné hodnoty fitness funkce částice s její pbest. Pokud je 

současná hodnota lepší, je označena za pbest, do pi je uložena současná 

poloha částice. 

4. Nalezení částice s nejlepší fitness funkcí. Tato hodnota je označena 

za gbest a její poloha za pg. 

5. Aktualizace pozic a rychlostí částic dle rovnic (31) a (32). 

6. Opakování kroků 2 až 5 dokud nejsou splněny podmínky ukončení. Tedy 

dokud není dosažen maximální počet iterací algoritmu nebo není nalezena 

dostatečně dobrá hodnota fitness funkce. [39] 

2.4.4 Optimalizace mravenčí kolonií (ACO) 

Základní formou mravenčích algoritmů je tzv. ant systém. Metaheuristický 

algoritmus, který přímo vychází z pozorování chování mravenčích sběračů. Ti vykazují 

schopnost najít velmi efektivní cesty mezi hnízdem a zdroji potravy. Hledání optimální cesty 

je u mravenců založeno na nepřímé komunikaci formou tzv. stigmergie. Komunikace mezi 

agenty pomocí modifikace prostředí, ve kterém se vyskytují.  

Změna prostředí (např. formou chemické značky) způsobená jedním agentem 

ovlivňuje chování a akce ostatních agentů, kteří na značku narazí. Mravenci pátrající po 

potravě se nahodile pohybují v okolí mraveniště. Jakmile naleznou potravu, vrací se stejnou 

cestou, jakou k potravě dospěli a cestu značí feromonem. Ostatní mravenčí pátrači, kteří 

narazí na feromonovou stopu, se po ní vydají spíše, než aby pokračovali v průzkumu 

mraveniště. Čím více mravenců, tím silnější je feromonová stopa, tím je větší 

pravděpodobnost upoutání dalších mravenců. 

 Umělý mravenec k nacházející se ve vrcholu i grafu G=(N, A) přesune do 

sousedního vrcholu j s pravděpodobností pij
k : 

∑ ( )
∈

       (33) 

kde Ni
k představuje množinu všech vrcholů dostupných mravenci k, Τij odpovídá 

množství feromonu na hraně αij a  ηj reprezentuje heuristickou informaci, jež vyjadřuje 

vhodnost přechodu hrany  αij. Veličiny a jednotky se mohou lišit v závislosti na 



38 

 

modelovaném případu, konstanty a koeficienty jsou v bezrozměrné jednotce. Každý 

mravenec provede během iterace výpočtu zadaný počet kroků vpřed. Trasu mezi 

jednotlivými vrcholy volí mravenci podle pravidla níže. Jakmile mravenci dokončí své 

putování grafem, vrací se do hnízda s úlovkem. Konkrétní trasa mravence Τk, délka 

trasy Ck a množství potravy nalezené mravencem Lk vyjadřují kvalitu nalezeného řešení 

a jsou použity pro výpočet množství feromonu, který mravenec ukládá na každou hranu 

cesty, po které se v dané iteraci pohyboval: 

𝛥𝜏 =
  𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑 ℎ𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑎  𝑝𝑎𝑡ří 𝑑𝑜 𝜏

0       𝑗𝑖𝑛𝑎𝑘
     (34) 

 
𝜏 = 𝜏 + ∑ 𝛥𝜏         (35) 

  
Mimo ukládání feromonu dochází v mravenčích algoritmech také k vypařování 

feromonové stopy. V základní variantě optimalizace mravenčí kolonií se po každé iteraci 

zmenší množství feromonu uloženého na každé hraně: 

𝜏 = (1 − ρ)𝜏          (36) 

 

Koeficienty α, β, ρ  jsou obecnými parametry algoritmu. Mravenčí optimalizace 

probíhá v několika po sobě jdoucích iterací. V každé iteraci provede m mravenců své úkoly 

a vyhodnotí se cesty, které objevili. Proces optimalizace končí splněním ukončujících 

podmínek [40]. Algoritmus ant systému: 

1. Vygeneruj počáteční feromonovou matici P, aby odpovídala topologii dané 

úlohy. 

2. Iterace = 0. 

3. Dokud nejsou splněny ukončující podmínky, opakuj kroky 4 až 11. 

4. Rozmísti m mravenců náhodně na vrcholy grafu. Pro všechny mravence 

nechť množství potravy Ck je 0. 

5. Pro každé k vykonej kroky 6 až 8. 

6. Jdi vpřed n kroků v grafu. Vybírej směr podle pravděpodobnostního 

pravidla (34). 

7. Vyhodnoť kvalitu řešení nalezeného mravencem. 

8. Nech k uložit na jeho cestu v P, feromony podle  (35). 

9. Ukonči. 

10. Nech vypařit feromony v P podle (36). 

11. Iterace = iterace + 1. 

12. Konec. [40] 
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2.4.5 Algoritmus skákající žáby (SFL) 

Počáteční populace je generována náhodně a obsahuje N samostatných řešení, 

která jsou ohodnocena a seřazena podle velikosti účelové funkce. Každé řešení reprezentuje 

žábu sedící v daném místě v rybníku. Populace je následně rozdělena do m skupin tak, že 

první žába patří do první skupiny, žába m do skupiny m. 

Další žáby jsou přiřazovány zase do skupin od začátku, tedy m + 1 žába do první 

skupiny atd. Každá skupina se nazývá memeplex a v každém z nich probíhá samostatné 

vyhledávání. V každém memeplexu i se vždy modifikuje pouze nejhorší řešení Xi
w pomocí 

jeho nejlepšího jedince Xi
b . Nová pozice nejslabšího řešení Xi

w(new) se počítá následovně: 

D = 𝑟𝑎𝑛𝑑( , ) × (𝑋 − 𝑋 )       (37) 

X ( ) = 𝑋 + D        (38) 

 

Pokud není nově vzniklé řešení lepší než předchozí, procedura se opakuje, ale za 

použití globálně nejlepšího řešení Xb místo Xi b. Pokud ani druhý pokus není, prvek se 

nahrazuje náhodně vygenerovaným. Každý memeplex se takto optimalizuje v k iteracích. Po 

optimalizaci každého memeplexu se celá populace zase seřadí a roztřídí do m skupin 

stejným způsobem jako na počátku. Celý algoritmus končí po dosažení předem 

definovaného počtu iterací [41]. Veličiny a jednotky se mohou lišit v závislosti na 

modelovaném případu, koeficienty jsou v bezrozměrné jednotce. 
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3. Cíle disertační práce 

Základním cílem práce je zkoumat využití biologických algoritmů při normování 

a oceňování práce ve stavebnictví. Pozornost je zaměřena především na neuronové sítě 

a jejich využití při vytváření normativních a firemních podkladů. Neuronové sítě umožňují 

predikci doby provádění konkrétních stavebních procesů respektive nákladů na jejich 

realizaci. Zapotřebí je však dostatečné množství kvalitních dat. Pro optimální model je 

důležitá volba architektury neuronové sítě, přenosové funkce a optimalizace například 

pomocí evolučních algoritmů. Neuronová síť se tak optimalizuje vždy přímo na konkrétní 

problém. Primárním účelem práce je pochopení principů analýzy dat pomocí neuronových 

sítí a představení možností, které s sebou tato metoda nese.  Práce se dále zaměřuje na 

problematiku vytváření firemních a normativních podkladů. 

Cíle disertační práce: 

1. Využití principu, na kterém fungují neuronové sítě a stanovení možností, 

které neuronové sítě otevírají v oblasti přípravy staveb, především při 

vytváření normativních podkladů a predikci ceny stavebního díla. 

2. Návrh a testování modelů vytvořených pomocí neuronových sítí za účelem 

predikce nákladů a doby provádění vybraných stavebních procesů (pro 

účely práce jsou zvoleny oblasti novostavby rodinných domů, rekonstrukce 

plochých střech a ocelových konstrukcí). Na příkladech bude vysvětleno, 

jaký vliv má množství a podrobnost dat na kvalitu modelu neuronové sítě, 

který bude na základě těchto údajů vytvořen. 

3. Stanovení metodiky určení parametrů procesů, které mají neopomenutelný 

vliv na výsledné hodnoty. Prvním krokem bude sestavení databáze 

s veškerými parametry. Následně se parametry rozdělí podle jejich 

významu. Některé se, spolu s odůvodněním, z výpočtu vyloučí. 

Nejvýznamnější parametry budou určeny samotnou neuronovou sítí 

úpravou jejich váhy (významnosti) ve výpočtu.  

4. Analýza firemních dat a vytváření podkladů pro automatizaci stavební 

přípravy. Součástí práce je analýza dat konkrétní společnosti 

(LEMONTA s.r.o.) a doporučení pro další úpravu a správu databáze tak, aby ji 

bylo snadné využít pro predikční modely. 

Od roku 2022 vzniká povinnost zpracovávat projekty formou BIM pro veřejné 

nadlimitní zakázky [60]. V budoucnu by se mělo jednat i o menší projekty veřejné správy. 

BIM není pouze modelování v trojrozměrném prostoru s přiřazením některých údajů 

a vlastností použitých prvků. Inteligentní modelové projektování by mělo vést k menšímu 
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množství chyb a odchylek zejména v koordinaci profesí, díky pečlivému plánování, 

propojení dat a zadávání přesnějších a provázaných údajů. Podstatné jsou možnosti 

zadávání a zpracovávání dat v dostatečné podrobnosti a kvalitě. Prvním krokem je vytvoření 

funkčního datového standardu, na kterém v České republice pracují Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, Ministerstvo dopravy a experti Odborné rady pro BIM z.s. (CzBIM).  Dále by mělo 

být cílem shromažďování dat a jejich využití. Ať už na úrovni jednoho subjektu s využitím 

dostupné metodiky nebo ideálně pod společným správcem.  

Jak bylo popsáno blíže v kapitole 2.1. Normování práce ve stavebnictví, v současné 

době není prováděno měření, které by vedlo k aktualizaci norem času. Normy času, které se 

v současné době využívají v cenových soustavách vydávaných společnostmi ÚRS Praha 

a RTS Brno: 

- jsou v mnohých případech pravděpodobně zastaralé a nereflektují nové 

technologie a materiály, 

- nelze je upravovat na základě vstupních parametrů, které mají při realizaci 

zakázek významný vliv, tedy jsou mnohdy nepřesné, 

- pro některé stavební procesy (a to i pro běžně a často používané) zcela 

chybí. 

Práce se soustředí na metody, které by mohly, při správně volených postupech, 

umožňovat přesnější modelování, redukci chyb a odchylek a efektivní využití dat, což by 

vedlo k motivaci je řádně a pečlivě uchovávat a spravovat. V tom spočívá její přínos. 
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4. Metody použité k dosažení cílů 

Současný stav problematiky, ověření některých předpokladů, výběr příkladů 

a náplň praktické části vychází z: 

- pozorování realizovaných objektů, 

- vlastních zkušeností, 

- studia domácích i zahraničních publikací, 

- realizovaných konzultací s odborníky, 

- analýzy provedeného dotazníkového šetření. 

V doktorské disertační práci jsou využity základní metody vědeckého poznání 

a standardní metody zkoumání [58]: 

- metoda teoretického bádání; 

- empirický výzkum; 

- logické metody (indukce, analýza, syntéza, empirické měření a srovnávání). 

Pro testování metodiky bylo vyzkoušeno několik SW určených pro vytváření 

neuronových sítí např. „STATISTICA Automatizované neuronové sítě Cz“ [42], JustNN [47],  

Neural designer [67], Alyuda [68] a NeuroSolutions pro MS Excel [43]. U příkladů je uvedeno, 

který software byl nakonec zvolen a z jakého důvodu.  

Pro trénování neuronových sítí je potřeba dostatečné množství dat, které nebylo 

možné získat od odborných firem nebo vlastním měřením a pozorováním. V dotaznících 

a při osobních konzultacích firmy nejprve přislíbily spolupráci, realizace měření a pozorování 

již zpravidla nebyla provedena, jelikož firmy od spolupráce odstoupily. Důvodem byl 

v některých případech nedostatek času k další komunikaci. Mnoho firem se také obávalo 

zneužití dat, hlášení porušování bezpečnosti práce nebo pořizování důkazů o nedodržování 

technologických předpisů a termínů. 

V některých případech byla komunikace uzavřena hned v počátku. Jinde například 

došlo i k instalaci foto pasti, avšak po následné vznesené stížnosti ze strany spolupracujících 

subjektů došlo k její demontáži. Případně byla fotopast zakryta subdodavatelskou firmou či 

se pracovníci přesunuli mimo její dohled. Osobní účast na stavbě se podařilo sjednat pouze 

v několika případech, a to ještě na krátkou dobu a při realizaci méně významných 

konstrukcí se zákazem pořizování fotografií a videodokumentace. 

Vzhledem k tomu, že bylo velmi složité získat tímto způsobem dostatečné 

množství dat, která by byla navíc vzájemně porovnatelná (například díky podobnosti 

konstrukce) a dostatečně rozmanitá (působení rozdílných vlivů), nebylo možné realizovat 

příklad, který by představoval optimální realistickou predikci. 
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Autorka působí jako stavební rozpočtářka a má k dispozici svá vlastní data 

(projektovou dokumentaci a podrobné položkové rozpočty novostaveb či rekonstrukcí 

rodinných i bytových domů a rekonstrukcí plochých střech). Společnost LEMONTA s.r.o., 

která realizuje ocelové konstrukce, poskytla přístup do části firemní databáze (výrobní 

dokumentace realizovaných projektů, výkaz materiálu, informace o počtu a době nasazení 

pracovníků, informace o nasazení stavební techniky, nákladech na výrobu a montáž, 

fakturované částky apod.). Shromážděné podklady postačují pro prezentaci možností, které 

s sebou výzkum nese a ke stanovení zásad při vytváření metodiky. Další optimalizace již 

bude záviset na důkladnějším a dlouhodobém sběru různorodých informací a měla by se 

stát cílem dalšího výzkumu v této oblasti. 

Ocelové konstrukce byly vybrány pro vývoj a testování, neboť umožňují 

průmyslovou výrobu, jsou adaptabilní a jejich montáž probíhá prostřednictvím opakujících 

se procesů, které by bylo teoreticky možné snadno modelovat. Bohužel jediná z firem, jejíž 

data byla analyzována, je má na takové úrovni, že nebylo možné využít je v konkrétním 

modelu. Poznatky však posloužily k vyvození doporučení pro vedení firemní databáze 

takovým způsobem, aby bylo možné data využít nejen pro modelování a predikci, ale také 

pro analýzu chyb, které vznikly v průběhu realizace zakázky a měly významný vliv na 

výslednou bilanci a zisk. 

V práci jsou uvedeny jednoduché příklady – modely, založené na prostých 

neuronových sítích, které jsou adaptovány pomocí algoritmu backpropagation. Tyto 

modely/příklady, těží z dostupných údajů a slouží k pochopení principů a možností, které 

s sebou neuronové sítě přináší a v ideálním případě jako návod, jak postupovat v případě 

vytváření funkčních a kvalitních modelů a datových podkladů, které budou využitelné ve 

stavební praxi. 
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5. Dotazníkové šetření 

Pro vývoj a testování předpokladů disertační práce, byly již v počátku vybrány 

ocelové konstrukce. Pro zjištění postupů, které jsou v tomto oboru užívány při určování ceny 

a doby provádění těchto konstrukcí, byl vytvořen dotazník č. 1 (viz Příloha č. 1 

„Ocelové konstrukce - používané postupy při určování ceny a doby provádění“), o němž se 

bude dále hovořit v kapitole 5.1 Určování ceny a doby provádění ocelových konstrukcí. 

Později, když autorka zjistila, že není možné měřením nasbírat data na stavbách, byl 

vytvořen dotazník č. 2 (viz Příloha č. 2 „Propočet ceny rodinného domu“), který je popsán 

v kapitole 5.2 Propočet ceny rodinného domu. Ten měl za cíl získat více dat, která by 

obohatila databázi vedenou autorkou, která vstupuje do jednoho z příkladů. 

5.1 Určování ceny a doby provádění ocelových konstrukcí 

5.1.1 Obor ocelových konstrukcí (OK) 

Využití oceli v České republice je podstatně nižší než v jiných vyspělých zemích. 

Přitom výroba oceli je zde na vysoké úrovni a ocel se vyznačuje mnoha přednostmi, které ji 

staví mezi nejdůležitější stavební materiály. Rostoucí podíl exportu z tuzemské produkce 

ocelářských výrobků a trvalé rostoucí objem dovozu negativně ovlivňuji podíl tuzemské 

produkce na zjevné spotřebě ocelářských výrobků. Jestliže v roce 1995 byl podíl dovozu na 

tuzemském trhu cca 36 %, pak v průběhu roku 2001 se tento podíl zvýšil na téměř 60 %. 

Změnou přístupu výrobců k tuzemským zákazníkům se podařilo následně snížit podíl 

dovozu na zjevné spotřebě pod 52 %. V průběhu roku 2004, po vstupu naší země do EU, 

a především v průběhu roku 2005 byl tento trend opět zvrácen ve prospěch zvyšování 

podílu dovozu, který pokračoval až do roku 2012 na úroveň 79,5 %. Bylo to dáno plnou 

liberalizací našeho tuzemského trhu a přílivem zahraničního investičního kapitálu do 

České republiky. Na druhé straně je nutno zmínit, že některé sortimentní skupiny se v Česku 

nevyrábějí nebo jen v omezené míře (jedná se především o plechy a pásy za studena 

válcované a plechy a pásy s povlaky, určené pro automobilový průmysl). Objem tuzemské 

spotřeby ocelářských výrobků je tak stále výrazněji uspokojován dodávkami ze zahraničí, 

což negativně ovlivňuje dosahované objemy tuzemské produkce ocelářských výrobků [44]. 

 Ocel má vysokou pevnost vzhledem k hmotnosti. Je velmi adaptabilní, lze 

dosáhnout téměř jakéhokoli tvaru. Je až z 90 % recyklovatelná, zapadá tudíž do systému 

udržitelnosti. Vyznačuje se rychlou montáží, umožňuje průmyslovou výrobu, automatizaci, 

nepodléhá nutnosti montáže v určité sezóně.  

Celosvětová ekonomická krize v letech 2008-2009 znamenala citelný pokles 

poptávky po oceli a cena oceli klesla pod dlouhodobě udržitelnou úroveň. To vedlo 
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k výraznému omezení produkce a některé provozy musely být uzavřeny. Ani v roce 2010 

a 2011, nedosahovaly úrovně výrobních marží zdaleka předkrizových úrovní. S druhou 

polovinou roku 2011 přišlo rychlé ochlazení poptávky po oceli (zvláště ze strany stavebního 

průmyslu), které bylo doprovázeno snížením ceny oceli s opětovným tlakem na výrobní 

marže ocelářů. To, že došlo k nejvyššímu snížení poptávky i ceny oceli v Evropě, mělo své 

příčiny v probíhající dluhové krizi a v obavách o její další zhoršení. V prvé polovině roku 2012 

došlo k určité stabilizaci a meziročnímu růstu, který byl od druhé poloviny opět vystřídán 

poklesem. S tím souviselo opětovné zastavování výroby, redukce kapacit apod. V roce 2012 

klesly ceny v oborech ocelářské výroby (241-243) meziročně v průměru o 2,2 %. Pokles byl 

vyvolán stagnací (elektřina, koksovatelné uhlí) či poklesem (energetické uhlí, železná ruda) 

cen energií a materiálů při klesající poptávce po hutních výrobcích. 

V porovnání s tím se v roce 2013 sice meziročně zvýšily světové ceny železné rudy 

v průměru o 5,3 %, na druhou stranu ceny energetického uhlí se meziročně dále snížily 

o 11,5 %, ceny koksovatelného uhlí klesly o 16 %, ceny zemního plynu (původem z Ruska) se 

snížily o 16,6 % a ceny šrotu rovněž klesly o 6 %. Světové ceny elektrické energie jen mírně 

vzrostly (+1,1 %). Ke konci roku 2013 byly ceny „ruského“ zemního plynu stále více než 

dvojnásobné v porovnání s cenami „amerického“ břidlicového plynu. 

V roce 2013 se ceny průmyslových výrobců v České republice celkem zvýšily 

meziročně o 0,8 %. Ve stejném období poklesly ceny oboru 24 o 3,2 % meziročně. Ceny 

v oborech ocelářské výroby (241-243) v roce 2013 meziročně klesly v průměru o 5 % 

(v roce 2012 o 2,2 %). Produkce rozhodujícího oboru „241- surové železo, ocel, feroslitiny“ se 

snížila meziročně o 4,1 %. Pokles cen v letech 2012-2013 korigoval předchozí růst v letech 

(2010-2011). Tlak na růst cen nebyl vyvolán ani růstem cen vstupních surovin (viz výše). 

Pokud bychom vycházeli ze srovnání bazických indexů k roku 2005, byly v roce 

2013 ceny oboru 24 o 5,9 % vyšší (obor 241 +3,6 %, 242 +8.4 %, 243 -6.3 %), zatímco ceny 

v průmyslu celkem vzrostly v tomto srovnání dokonce o 17,7 %. Průměrná úroveň cen 

v hutním průmyslu v roce 2013 stále ještě o cca 7 % zaostávala za úrovní roku 2008 (před 

krizí). Ceny ocelářských výrobků klesaly nepřetržitě od počátku roku, tendence k růstu se 

ukazuje až v závěru roku a v prvých měsících roku 2014.  

Evropský i český ocelářský průmysl nemá jinou šanci než vyrábět výrobky 

s vysokou přidanou hodnotou, technologií vstřícnou k životnímu prostředí, které budou 

dosahovat jak vyšších užitných parametrů, tak nižší zátěže životního prostředí. Splnění 

tohoto cíle bez aplikací výzkumu a vývoje téměř není možné. Celosvětově narůstají 

požadavky na aplikovaný výzkum, nutným faktorem je v tomto směru potřebná spolupráce 

s vysokými školami a technickými univerzitami. Pro evropské i naše výrobce je pro 
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zachování ocelářské výroby důležitá cesta od tunového pohledu k hodnotovému pohledu. 

Dobrou spoluprací s odběrateli roste tlak na výrobky s vyšší přidanou hodnotou [44]. 

V České republice by měla být snaha o zvyšování poptávky, trh je orientován 

proexportně a potenciál oceli tak zde není plně využit. Z výše zmíněných důvodů je obor 

ocelových konstrukcí oborem, kterému by měla být věnována pozornost. 

5.1.2 Analýza výsledků dotazníku 

Dotazník „Ocelové konstrukce - používané postupy při určování ceny a doby 

provádění“ (viz Příloha č. 1) byl rozeslán mezi 120 různě velikých společností zabývajících se 

výrobou a montáží stavebních ocelových konstrukcí. Přibližně 30 % firem dotazník vyplnilo 

a téměř 30 % zúčastněných firem navíc uvedlo zájem o spolupráci při vývoji metodiky pro 

normování práce pomocí neuronových sítí (viz Příloha č. 1 - Otázka č. 10). Společnosti měly 

tedy o rozvoj SW pro časové plánování zájem, což je předpoklad pro kvalitní vývoj metodiky, 

neboť je vždy nutné nesoustředit se pouze na teorii, ale také konzultovat s praxí.  Bohužel 

další fáze nedopadla dle očekávání, často díky nedostatku času nebo pro důvody popsané 

v kapitole 4. Metody použité k dosažení cílů, firmy ze zájmu upustily. Pokud by se podařilo 

podniky časem přesvědčit, a nástrojem k tomu by mohla být i tato práce a příklady v ní 

uvedené, mohl by se objevit potenciál k shromáždění takového množství dat, které by 

mohlo naplnit původní cíle práce. 

Respondenti dotazníku 

Nejdříve bylo nutné zjistit, údaje o respondentech, a proto byly položeny 

následující otázky: 

- Otázka č. 1 - Název společnosti 

- Otázka č. 2 - Jaká je Vaše pozice ve společnosti? 

- Otázka č. 3  - Jaká je Vaše praxe v oboru, ve kterém působíte? 

Jak již bylo zmíněno výše, respondenty byli zaměstnanci různě velikých společností 

pohybujících se v oboru stavebních ocelových konstrukcí na různých pozicích - jednatelé, 

přípraváři, rozpočtáři, stavbyvedoucí, konstruktéři, technologové, projektanti. Zhruba 60 % 

dotázaných uvedlo praxi delší než 10 let, pouze 11 % praxi kratší než 2 roky. Dotazník byl 

rozeslán do firem působících v České Republice. Některé společnosti působí také v zahraničí 

(např. se zúčastnila i společnost s divizí ve Spojených Arabských Emirátech). Spektrum 

respondentů je tedy celkem široké a dá se předpokládat, že byl osloven dostatečně velký 

vzorek zajišťující spolehlivost výsledků dotazníku. 
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Používaný software, firemní databáze 

Vzhledem k tomu, že se předpokládá implementace vytvořené metodiky do SW 

databáze, bylo důležité zjistit, v jakém rozsahu se v praxi využívá SW při určování ceny 

a doby provádění OK. Proto byla položena následující otázky: 

- Otázka č. 4  - Používáte při určování ceny a doby provádění nějakou 

databázi? 

- Otázka č. 7  - Jaký software využíváte ve Vaší firmě v oblasti cenového 

a časového plánování? 

Bylo zjištěno, že v praxi se nejvíce spoléhá na zkušenosti a odborné znalosti. Pouze 

jedna společnost uvedla, že využívá specializovaný software. 25 % využívá firemní databázi 

v MS Excel (22 %) nebo vlastní SW (3 %), zbylých více jak 70 % respondentů uvedlo, že 

vychází z vlastních zkušeností či zkušeností spolupracovníků a žádný SW nevyužívá. Pouze 

jako „odrazový bod“ bývají v malém procentu využívány databáze RTS, ÚRS. Nicméně, jak 

firmy uvádějí, rozdíl bývá mnohdy výrazný. 

Používané metody odhadu ceny a doby provádění ocelové konstrukce 

Důležité bylo také zjistit, jaké metody v současnosti při odhadu ceny a doby 

provádění společnosti aplikují: 

- Otázka č. 5  - Jakým způsobem určujete cenu v případě, že máte k dispozici pouze 

studii? 

- Otázka č. 6  - Jakým způsobem určujete dobu výroby a montáže OK? 

Nejčastější metoda odhadu ceny OK je na základě předpokládané hmotnosti 

konstrukce a následném určení ceny za kilogram dle předchozích projektů. Při odhadu doby 

výroby a provádění již není řešena pouze hmotnost, ale také typ konstrukce a její rozsah. 

Výhradní postavení má odborný odhad. Pouze jeden respondent uvedl, že výpočet provádí 

„pomocí normočasů“. Samozřejmě záleží na kvalitě podkladů. Pokud se jedná o hrubou 

studii, na zakázku bývá pohlíženo jako na celek. Pokud jsou podklady podrobnější, návrhy 

vychází z hmotností a pracností vykázaných prvků. 

Úspěšnost metod 

Při vývoji nové metodiky by mělo hrát roli to, zda je to vůbec nutné. Pokud by se 

ukázalo, že firmy nemají s návrhem problém, hůře by se vývoj nových metod opodstatňoval 

a hlavně implementoval v praxi. Proto byla položena také následující otázka: 

- Otázka č. 8  - Jak se Vaše metody určování ceny a délky provádění OK 

osvědčují? 
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Podle 60 % respondentů odhady odpovídají skutečnosti ve více jak 90 % případů. 

Pravděpodobně nebude náhoda, že stejné procento uvedlo více jak desetiletou praxi 

v oboru OK. Doba provádění a cena ocelových konstrukcí je podle dotazníku předvídatelná, 

pokud má odpovědný pracovník dostatečné množství zkušeností. Problematické jsou pouze 

atypické konstrukce. Kvalifikovaných a zkušených odborníků není v oboru dostatek. Tomu 

odpovídá volba 60% úspěšnosti, která byla provedena 26 % respondentů. Ztrátové zakázky 

jsou však vyrovnány jinými, ze kterých plyne větší zisk. Jedna společnost uvedla dokonce 

menší úspěšnost než je 50 %. Výstup ukazuje vhodnost výběru ocelových konstrukcí pro 

účely práce. Existují osvědčené přístupy, zároveň je prostor pro zlepšení. 

Největší problémy při určování ceny a délky provádění ocelové konstrukce 

V předposlední otázce byl dán respondentům prostor, aby se vyjádřili 

k problémům, se kterými mají ve svém oboru zkušenost: 

- Otázka č. 9  - Co je dle Vašeho názoru největší problém při určování ceny 

a délky provádění OK? 

Nejčastěji byly uváděny problémy, které ovlivňují kvalitu přípravy, někdy 

i samotnou realizaci – nekvalitní podklady a málo času pro zpracování nabídky: 

- „Neúplná dokumentace.“ 

- „Kvalita předaných materiálů (projektové dokumentace, rozpočtů).“ 

- „Nedostatek informací od investora ohledně požadavku na halu, určení 

typu konstrukce (příhrada, rám).“ 

- „Chyby v projektu.“ 

- „Komplikace v projektové dokumentaci, které projektanti nedokáží pružně 

řešit, zamlčování stavebních komplikací od investorů, dále chyby 

(nesoulady) v projektové dokumentaci. Výpisy materiálů a výkresová 

dokumentace jsou často v nesouladu.“ 

Dalším problémem je již výše zmíněný nedostatek zkušených pracovníků: 

- „Odhad jednotky času, za kterou montér (dělník) vykoná určitou činnost. Je 

velký časový rozdíl mezi zkušeným a nezkušeným montérem.“ 

- „Nedostatek zkušeného personálu s dlouholetou praxí.“ 

Oba tyto problémy by mohly být pomocí vytvořené metodiky částečně potlačeny. 

Zkušenost bude pravděpodobně jedním z nejdůležitějších parametrů na vstupu do 

neuronové sítě, tím by se dalo alespoň částečně předvídat, o kolik se realizace prodlouží 

a mohla by tak být zvážena případná rizika. Nedostatečně zkušený personál v přípravě pak 

více spoléhá na datovou základnu, proto vylepšení datové základny pomocí neuronových 

sítí by zpřesnilo návrhy prováděné méně zkušeným personálem. 
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Další problémy uváděné respondenty mohou být převedeny do formy parametrů 

a vloženy do výpočtu, nebo by mohl být snížen jejich dopad díky zpřesnění návrhu: 

- „Výroba: příliš atypická konstrukce, nestandardní povrchové úpravy, 

montáž: přístupnost staveniště, koordinace ostatních profesí, počasí.“ 

- „Správný odhad složitosti konstrukce. Rezerva pro špatný 

odhad / konkurenceschopnost nabídky.“ 

- „Odhadnout dílenskou náročnost a ještě důležitější je odhadnout dobu 

montáže.“ 

- „Různorodost OK - poměr hmotnost/pracnost se konstrukce od konstrukce 

liší. U montáže záleží na místních možnostech (přeprava, přístupy, postupy, 

požadavky objednatele apod.)“ 

5.1.3 Závěry dotazníku 

Dotazník „Ocelové konstrukce - používané postupy při určování ceny a doby 

provádění“ (viz. Příloha č. 1), byl rozeslán mezi 120 různě velikých společností zabývajících 

se výrobou a montáží stavebních ocelových konstrukcí. Přibližně 30 % firem dotazník 

vyplnilo. Respondenty byli zaměstnanci na různých pozicích - jednatelé, přípraváři, 

rozpočtáři, stavbyvedoucí, konstruktéři, technologové, projektanti. Zhruba 60 % dotázaných 

uvedlo praxi delší než 10 let, pouze 11 % praxi kratší než 2 roky. 

V praxi není běžné využívat pro odhad ceny a doby provádění ocelový konstrukcí 

ceny a normohodiny dostupné v universálních databázích. Některé firmy si vytváří vlastní 

databáze v tabulkovém procesoru nebo v programu, který si nechávají vyvíjet na míru. 

Nejčastěji se vychází ze zkušenosti a odborných znalostí. Fundovaný odhad vychází 

z předpokládané hmotnosti a složitosti konstrukce, z parametrů a z míry odlišnosti od běžně 

prováděných objektů. Většinou je určena cena za kilogram konstrukce dle dříve 

realizovaných projektů. Doba provádění a cena ocelových konstrukcí je dle dotazníku 

předvídatelná, pokud je s nimi dostatek zkušeností.  

Problémem jsou atypické konstrukce nebo nedostatek zkušených zaměstnanců. 

Mezi nejčastějšími příčinami špatných odhadů byly uvedeny nedostatečné nebo nekvalitní 

podklady, nedostatek informací, chyby v projektu a opět nezkušení pracovníci bez 

dostatečné praxe a atypické konstrukce, u kterých je obtížné odhalit dílenskou náročnost.  

Model, který by úspěšně predikoval časovou náročnost výroby a montáže ocelové 

konstrukce by byl jistě pro obor přínosem. Pokud by byla navíc udržována velká společná 

databáze, která by nečerpala pouze ze zkušeností jedné firmy, bylo by možné kumulovat 

a sdílet zkušenosti.  
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5.2 Propočet ceny rodinného domu 

V příloze č. 3 je uvedena tabulka, která shrnuje údaje, které byly vytěženy 

z databáze autorky práce. Vychází z dokumentace a položkových rozpočtů 23 novostaveb 

rodinných domů, více viz kapitola 6.1.1 Údaje o rodinných domech. Aby byly informace 

rozšířeny o další, s odlišným zdrojem, byl vytvořen dotazník „Propočet ceny rodinného 

domu“ (viz příloha č. 2). Dotazník byl strukturován a vybaven tak, aby bylo možné s jeho 

pomocí shromáždit údaje o stejné informační hodnotě, kterou přinesly položky výše 

zmíněné databáze. 

Dotazník byl sdílen na sociálních sítích ve skupinách sdružujících svépomocné 

stavebníky, největší z nich spadá pod správu portálu svepomoci.cz a sdružuje 

17 000 stavebníků. O sdílení dotazníku byl požádán správce portálu, který vyhověl. Dotazník 

vyplnilo 21 stavebníků. Některé odpovědi byly odstraněny, například z důvodu nedostatku 

relevantních či kompletních informací. K dalšímu zpracování bylo vybráno pět kvalitních 

a kompletních sad odpovědí. 

Dotazník je uveden v plném znění (vyjma osobních údajů) včetně grafů a odpovědí 

v příloze č. 2 „Propočet ceny rodinného domu“. Vybrané údaje respondentů, byly přidány do 

tabulky uvedené v příloze č. 3 „Databáze novostaveb rodinných domů“, která bude blíže 

popsána v kapitole 6.1.1 Údaje o rodinných domech.  

Menší množství otázek a menší podrobnost, by pravděpodobně vedly k získání 

většího počtu údajů, avšak by se nejednalo o podklad dostačující pro další zpracování 

pomocí neuronové sítě. Toto opět ukazuje na problém spojený s predikčními modely 

využívajícími neuronové sítě, že není jednoduché získat postačující množství dat 

v dostatečné podrobnosti. 
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6. Datová základna pro učení a testování modelových příkladů 

Vzhledem k nedostatku dat získaných pozorováním při realizaci, byly využity 

podklady, které jsou autorce k dispozici. Přílohy č. 3 „Databáze novostaveb rodinných 

domů“ a č. 5 „Databáze rekonstrukcí plochých střech“, obsahují údaje, vytěžené z archivu, 

který pro vlastní potřebu spravuje sama autorka, která působí jako stavební rozpočtářka 

(rozpočty stavební části novostaveb rodinných domů a rekonstrukce plochých střech). 

Příloha č. 7 „Databáze ocelové konstrukce“ obsahuje vybrané údaje získané od firmy 

LEMONTA s.r.o., která se rozhodla ke spolupráci formou zpřístupnění informací 

o realizovaných ocelových konstrukcích (zábradlí, přístřešky, schodiště, lávky) v letech 2015 

až 2017. Vzhledem k citlivosti dat bude tato příloha vedena jako neveřejná a bude 

k dispozici pouze vedoucímu práce a oponentům.  

6.1 Rozpočty novostaveb rodinných domů 

Kompletní údaje jsou uvedeny v příloze č. 3 „Databáze novostaveb rodinných 

domů.“ 

6.1.1 Údaje o rodinných domech 

Údaje o rodinných domech, u kterých autorka vytvářela položkové rozpočty, byly 

vyplněny do tabulky v prostředí MS Excel. Z projektů, které autorka zpracovala, byly vybrány 

pouze novostavby s dostatečně podrobnou projektovou dokumentací. U každého objektu 

byl zapsán údaj o kraji, ve kterém byla stavba realizována a nadmořské výšce. Dále jsou 

v tabulce uvedeny zastavěné plochy pro jednotlivá podlaží, celková užitná plocha, 

obestavěný prostor vypočítaný dle ČSN 73 4055. Jsou zde informace o skladbě obvodového 

zdiva (nosná konstrukce, tloušťka a materiál zateplení), případném obložení fasády, 

materiálu a zasklení oken, způsobu zastínění, stropní konstrukci a podlahových krytinách. 

Údaje o zastřešení se skládají z půdorysné výměry, materiálu a tloušťky izolace, variantě 

zastřešení (plochá/šikmá střecha). U šikmých střech je zapsán jejich sklon, krytina 

a složitost, tabulka dále uvádí informace o energetické náročnosti, radonovém riziku. 

U každé stavby je uvedena cena, která byla výsledkem položkového rozpočtu 

stavební části, neobsahuje tedy část TZB, elektroinstalace, VZT a technologie. Rovněž zde 

není zahrnuto oplocení a vnější zpevněné plochy, neboť by mohly ovlivňovat příliš 

výslednou cenu. Položkový rozpočet byl zpracován v programu KROS [51], v cenové 

soustavě odpovídající roku zpracování (ROK/I). Rok je v tabulce u každé stavby uveden. 

Součástí ceny nejsou venkovní úpravy (oplocení, zpevněné plochy apod.) neboť tyto položky 

jsou těžko porovnatelné, každá stavba má jiný rozsah a standard zpracování. Pro každý dům 

byla vypočtena cena za kubický metr, ceny jsou uvedeny bez DPH. 
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6.1.2 Výpočet ceny pomocí online nástrojů společnosti DEK 

Pro porovnání přesnosti výpočtu pomocí neuronových sítí se současným způsobem 

odhadování ceny výstavby rodinných domů, byl využit online softwarový nástroj společnosti 

DEKSOFT, která ve spolupráci se společností ÚRS vyvinula program RYCHLÉ OCENĚNÍ ÚRS. 

Program obsahuje 2 moduly - KUBIX a KOSTO. Pomocí modulu KUBIX je možné stanovit dle 

popisu společnosti dostatečně přesnou cenu stavby na úplném počátku investičního 

záměru, kdy jsou k dispozici základní informace o plánované stavbě. Pomocí modulu KOSTO, 

lze zpřesnit cenu stavby ve fázi, kdy jsou již známá konstrukční řešení stavby a plochy 

konstrukcí obálky budovy, tedy ve fázi tvorby projektové dokumentace [45]. 

Pro účely této práce byl použit pouze modul KUBIX, protože modul KOSTO, nabízí 

takové zpřesnění, které se co do množství zadaných údajů již blíží samotnému položkovému 

rozpočtu. Moduly navíc vychází ze stejné cenové databáze jako software KROS (ceníky ÚRS), 

ve kterém byl zpracován položkový rozpočet pro jednotlivé objekty. 

Údaje, které se v modulu zadávají, lze vyčíst ze vzorového protokolu, který 

prezentuje výstup programu, viz příloha č. 4 - „Příklad protokolu DEKSOFT RYCHLÉ OCENĚNÍ 

ÚRS - modul KUBIX“. Celková cena byla, pro účely porovnání, ponížena o 20 %, neboť 

obsahuje, na rozdíl od stavebního položkového rozpočtu, i technologie, TZB, 

VZT a elektroinstalace. 

V následující tabulce jsou uvedeny rodinné domy, které jsou podrobněji definovány 

v příloze č. 3 „Databáze novostaveb rodinných domů“, která je blíže popsána v kapitole 

6.1.1 Údaje o rodinných domech. U každého domu je uvedena cena bez DPH, která byla 

stanovena autorkou a vychází z položkového rozpočtu. Ten byl zpracován v programu KROS 

v různých cenových soustavách, dle roku zpracování rozpočtu (ÚRS rok/I) – rovněž uvedeno 

v tabulce. Současně je zde pro porovnání cena bez DPH, která vychází z RYCHLÉHO OCENĚNÍ, 

viz výše a vychází  z cenové soustavy ÚRS 2019/I. Cena z položkového rozpočtu je upravena 

pomocí indexů cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC [52], aby byla porovnatelná 

s cenovou soustavou 2019/I. 

Posledních pět rodinných domů vychází od respondentů, kteří již znali skutečné 

náklady a nevyplnili tedy cenu rozpočtovanou, nýbrž skutečnou. Většina z nich navíc stavěla 

dům svépomocí – plně nebo částečně, pouze v jednom případě se jednalo o dům „na klíč“. 

U svépomocné výstavby není ohodnocena práce u většiny procesů, proto je zde rozdíl mezi 

skutečností a odhadem markantní. 
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Tabulka č. 3 – Porovnání cen rodinných domů (RD) stanovených položkovým 

rozpočtem a rychlým oceněním pomocí softwaru KUBIX DEK 

Název RD  

(rok zpracování rozpočtu) 

Cena 

z položkového 

rozpočtu 

vč. inflace 

(Kč bez DPH) 

Rychlé 

ocenění 

KUBIX 

DEKDEK 

(Kč bez DPH) 

Procentuální 

rozdíl 

(%) 

RD Babice (2018) 5 477 002  7 158 560 30,7  

RD Oskořínek (2018)   4 139 027 6 068 880 46,6 

RD Zličín (2015) 8 085 402 7 292 720 -9,8 

RD Neznašov (2015) 2 461 501 2 447 200 -0,58 

RD Valtířov (2016) 3 391 277 4 496 800 32,6 

RD Kočov (2014) 3 722 709 4 013 600 7,8 

RD Dolany (2014) 2 947 487 2 400 880 18,5 

RD Kosmonosy (2015) 3 524 319 3 153 200 10,5 

RD Doubí u Liberce (2016) 3 864 952 2 981 120 22,9 

RD Stráž n. Nisou 1 (2016) 3 980 624 3 425 440 -13,6 

RD Stráž n. Nisou 2 (2016) 3 490 256 2 877 040 -17,6 

RD Dlouhý most (2016) 3 351 813 3 026 480 -9,7 

RD Stodůlky (2014) 3 455 213 4 737 680 22,1 

RD Horní Těrlicko (2015) 4 063 398 4 666 560 14,8 

RD Průhonice (2015) 8 320 749 10 405 040 25,1 

RD Polipsy (2016) 3 012 783 3 723 040 23,6 

RD Břežany (2016) 7 531 345 6 707 840 -10,9 
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Název RD  

(rok zpracování rozpočtu) 

Cena 

z položkového 

rozpočtu 

vč. inflace 

(Kč bez DPH) 

Rychlé 

ocenění 

KUBIX 

DEKDEK 

(Kč bez DPH) 

Procentuální 

rozdíl 

(%) 

RD Lety (2016) 12 647 180 11 191 360 -11,5 

RD Zbraslav (2017) 7 368 071 7 284 526 -1,1 

RD Odolena voda (2016) 7 084 020 6 287 200 -11,3 

RD Sudoměřice (2016) 2 143 669 2 264 880 5,7 

RD Aš (2019) 5 469 825 5 856 254 7,06 

SVÉPOMOCNÁ VÝSTAVBA (DOTAZNÍK) 

RD 1 2 055 467 7 980 400 288,25 

RD 2 1 837 143 4 546 560 147,48 

RD 3 2 974 222 6 959 600 134,00 

RD 4 4 240 000 5 557 040 31,06 

RD 5 7 880 283 5 784 320 26,6 

 

Procentuální rozdíl mezi cenou, která vychází z položkového rozpočtu upravenou 

přes indexy cen stavebních prací na cenovou úroveň 2019/I a mezi cenou stanovenou 

pomocí softwaru KUBIX DEK v cenové úrovni 2019/I, se pohybuje od -17,6 % do 46,6 %. 

V devíti případech z dvaadvaceti byl odhad pomocí softwaru KUBIX DEK nižší, než 

rozpočtovaná cena. U těchto případů je u rozdílu v procentech záporná hodnota. 

Pouze ve třech případech je rozdíl větší než 30 %. Ačkoli se v prvotním odhadu 

upozorňuje na možný rozdíl v řádu 20/30 %, ne všichni (především většinou ne investor) si 

uvědomují, že 20 % je při ceně pět milionů jeden milion, tedy rozdíl celkem značný. 

Vzhledem k tomu, že ve fázi studie se rozhoduje přibližně o dvou třetinách nákladů, jakékoli 

zpřesnění predikce v této fázi může výsledek posunout blíže k požadovanému optimálnímu 

řešení. 
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Propočet ceny rodinných domů se v dnešní době provádí výhradně na základě 

zkušeností nebo s využitím cenových ukazatelů ve stavebnictví [65]. Cenové ukazatele určují 

cenu za m3 obestavěného prostoru, na základě zatřídění objektu dle třídníku JKSO (Jednotná 

klasifikace stavebních objektů) a na základě konstrukčně materiálové charakteristiky svislé 

nosné konstrukce (zděná, monolitická, montovaná, dřevěná apod.). U tohoto odhadu se 

běžně počítá s odchylkou ±15 %, ale není neobvyklá ani odchylka ±25 %.  Vzhledem k tomu, 

že na cenu domu má vliv velké množství různých faktorů, z nichž některé velmi vychylují 

cenu na m3, modelování pomocí neuronových sítí je zde žádoucí. 

Více viz kapitola 7.2 „Příklad č. 2 - Analýza dat pro neuronovou síť – rodinné domy.“ 

6.2 Rozpočty rekonstrukce plochých střech 

Kompletní údaje v příloze č. 5 „Databáze rekonstrukcí plochých střech“. 

6.2.1 Údaje o plochých střechách 

Stejně jako v případě rodinných domů, byla vytvořena tabulka v MS Excel, do které 

byly vyplněny údaje k rekonstrukcím střech, u kterých autorka zpracovávala položkové 

rozpočty. Byly vybrány pouze střechy ploché. V tabulce jsou uvedeny výměry ploch, na 

kterých probíhala rekonstrukce a popis stávajícího a nového stavu, který definuje v obecné 

rovině rozpočtované stavební úpravy. Ve většině případů nebyla odstraněna celá skladba, 

ale byly opraveny vrchní vrstvy, byla zvětšena celková tloušťka izolace, celá střecha byla 

opatřena novou vrstvou hydroizolace a novým oplechováním. Jako vrchní izolace byly 

použity natavované asfaltové modifikované pásy nebo PVC-P folie. V některých případech 

byly kompletně realizovány nové prostupy včetně opracování, v jiných případech byly 

prostupy zachovány. 

Další informace obsahují výšku objektu, počet střešních vpustí, délku atiky 

a okapové hrany, shrnutí prvků, které byly zapracovány do rozpočtu (např. výtahové šachty, 

lešení, hromosvod apod.). U některých střech byla současně realizována fasáda, což mohlo 

mít také vliv na cenu, neboť je tak například lešení využíváno na více procesů a pro každý 

z nich tak vychází levněji, než kdyby se zřizovalo pro každý samostatně. Rozpočet obsahuje 

také prvky, které se realizují ojediněle v některých zakázkách a nejsou běžnou součástí 

rekonstrukcí plochých střech. Tyto položky mohou mít významný vliv na cenu. V tabulce jsou 

sloučeny do kategorie „Další neobvyklé prvky“. U každého rozpočtu je vypočteno, jaký 

procentní podíl na celkové ceně tyto prvky tvoří a cena na m2 je před vstupem do výpočtu 

neuronové sítě o tyto prvky ponížena. Obdobně je nutné postupovat v případě odhadu 

pomocí vytvořeného modelu, kdy se cena musí navýšit podle očekávaných neobvyklých 

prvků.  
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V následující tabulce jsou uvedeny ploché střechy, které jsou podrobněji 

definovány v příloze č. 5 „Databáze rekonstrukcí plochých střech“. U každé střechy je 

stručný popis provedených změn a cena za m2 bez DPH, která byla stanovena autorkou 

a vychází z položkového rozpočtu, který byl zpracován v programu KROS v různých 

cenových soustavách, dle roku zpracování rozpočtu. Cena je upravena pomocí indexů cen 

stavebních děl podle klasifikace CZ-CC [52], tak aby byla porovnatelná s cenovou 

soustavou 2019/I. 

Tabulka č. 4 – Porovnání cen na m2 rekonstrukcí plochých střech, stanovených 

položkovým rozpočtem, upravených na cenovou úroveň 2019/I. 

Název objetu 

(rok zpracování 

rozpočtu) 

Stručný popis stavebních prací Cena z položkového 

rozpočtu vč. inflace 

(Kč/m2 bez DPH) 

BD Poděbrady NO (2015) Oprava vrchního asfaltového pásu + 

EPS 200 mm + PVC-P folie.  

2 414   

BD Poděbrady VO (2015) Oprava vrchního asfaltového pásu + 

EPS 200 mm + PVC-P folie. 

3 043 

BD Radotín (2015) DMT na parotěsnou vrstvu + EPS 220 

mm + PVC-P. 

3 814 

Komerční objekt Kolín 

(2016) 

DMT skladby s kačírkem + EPS  400 

mm + skladba s kačírkem. 

4 983 

AB Řež (2016) DMT na parotěsnou vrstvu (izolace 

stříkaná PUR) + EPS 200 mm + PVC-P 

folie. 

2 897 

BD Rakovník (2016) Oprava vrchního asfaltového pásu + 

EPS 240 mm + NAIP. 

5 480 

BD Hranice (2016) DMT na parotěsnou vrstvu + EPS 260 

mm + NAIP. 

3 402 

BD Poznaňská (2017) 

  

DMT folie + 2x NAIP. 3 261 
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Název objetu 

(rok zpracování 

rozpočtu) 

Stručný popis stavebních prací Cena z položkového 

rozpočtu vč. inflace 

(Kč/m2 bez DPH) 

BD Zalužanská (2017) Oprava vrch. pásu, EPS 220 mm, NAIP. 4 257 

BD Hranice 2 (2018) DMT na parotěsnou vrstvu, EPS 260 

mm, NAIP. 

3 530 

BD Družstevní (2018) DMT části TI, EPS 100 mm, PVC-P. 2 785 

BD Hrnčířská (2018) Oprava vrch. pásu, EPS 280 mm, NAIP. 3 390 

RD Nová hospoda (2018) Oprava vrch. pásu, EPS 220 mm, NAIP. 3 010 

SPŠ Dopravní (2018) DMT celé skladby vč. polystyrenbetonu 

+ EPS 300 mm +  NAIP. 

4 963 

Zimní stadion (2018) Odstraní se folie + PVC-P. 1 176 

BD Vilová (2018) DMT na parotěsnou vrstvu + EPS 230 

mm + NAIP. 

3 842 

BD Krejčíkova (2019) DMT na parotěsnou vrstvu (vč. 

betonové mazaniny a násypu) + zelená 

střecha 

8 688 

Základní škola (2019) DMT skladby vč. dřevěné nosné kce + 

EPS 370 mm +  NAIP. 

3 731 

SPŠ Dopravní 2 (2019) DMT na parotěsnou vrstvu + EPS 390 

mm + NAIP 

3 433 

Fakultní nemocnice 

(2019) 

DMT na bednění (výměna 20%) + EPS 

240 mm + NAIP 

3 154 
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Z tabulky č.  4 je patrné, že se ceny rekonstrukcí pohybují většinou okolo 

tří tisíc Kč bez DPH na m2. Vyšší částky jsou u objektů, kde není jednoduchá skladba 

(parotěsná vrstva, izolace a izolační vrstva), ale kde je například kačírek (komerční objekt 

Kolín), polystyren beton (SPŠ Dopravní), kde je realizována fasáda šachet a další 

nestandardní prvky (BD Rakovník, BD Zalužanská) nebo zelená střecha (BD Krejčíkova). 

Naopak nižší cena je například u zimního stadionu, u kterého byla vyměněna pouze 

vrchní hydroizolační vrstva, nikoli vrstva tepelněizolační nebo parotěsná, jako tomu je 

u ostatních rozpočtů. 

Jak je vidět, hrubý odhad ceny můžeme v tomto případě provést už na základě této 

jednoduché tabulky. Avšak neuronová síť umožní lepší orientaci v tom, které parametry mají 

jaký vliv na výslednou cenu a odhad, který díky síti získáme, bude přesnější. 

Více viz kapitola 7. 3 Příklad č. 3 „Analýza dat pro neuronovou síť – ploché střechy.“ 

6.3 Příklad rodinného domu pro testování neuronových sítí 

 Pro názornou ukázku aplikace vytvořených neuronových sítí byla vybrána 

novostavba rodinného pasivního domu, který bude realizován v Sedleci u Karlových Var. 

Jedná se o dvoupodlažní dům kompaktního tvaru, s plochou střechou. Svislé nosné 

konstrukce jsou vápenopískové, zděné o tloušťce 175 mm. Vodorovné nosné konstrukce 

jsou z nepředpjatých panelů spojovaných patentovanými zámky, aby se konstrukce co 

nejvíce blížila spojité desce. Založení je provedeno na základových pasech, které jsou 

z důvodu předchozí důlní činnosti nadstandardně široké a vyztužené. Radonový index byl 

stanoven jako vysoký a bude provedeno pasivní odvětrání podloží a protiradonová izolace. 

Tepelná izolace je navržena z šedého polystyrenu o tloušťkách – 240 mm v podlaze, 300 mm 

fasádní systém, průměrně 360 mm střešní skladba. Plochá střecha bude jednoplášťová 

s mechanicky kotvenou hydroizolační folií. 

Okenní výplně jsou řešeny jako plastové s izolačním trojsklem. Součástí stavby 

není garáž, tedy ani garážová vrata a není zde projektována žádná výplň nadměrných 

rozměrů, která by významně navyšovala cenu. 

V příloze č. 6 jsou základní výkresy a položkový rozpočet RD Sedlec. Příklad č. 2 

porovnává výpočet na základě ukazatelů stavebních prací pro domy rodinné dvoubytové se 

zděnou nosnou konstrukcí (OP = 1054,89 m3 x 6 265 ukazatel = 6 608 885 - 20,9% 

technologie = 5 227 628 Kč bez DPH), výstup softwaru KUBIX DEK (5 633 027 Kč bez DPH po 

odpočtu 20,9% na technologie), výstup z položkového rozpočtu (4 425 027 Kč bez DPH) 

a odhad, který provedou modely (neuronové sítě). Příklad č. 3 porovnává výstup 

položkového rozpočtu s odborným odhadem rozpočtáře na základě jeho zkušeností 

a s výstupem modelů (neuronových sítí). 
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6.4 Ocelové konstrukce 

Společnost LEMONTA s.r.o. poskytla přístup ke své firemní databázi. Ta obsahuje 

zakázky, které byly realizovány v oboru ocelových konstrukcí, ve kterém firma působí. 

Kompletní údaje, na které se práce v této kapitole a v příkladu č. 4 odkazuje, jsou součástí 

přílohy č. 7 „Databáze ocelové konstrukce“.  

Firma se rozhodla údaje zpřístupnit formou  neveřejné přílohy, která bude 

dostupná pouze školiteli autorky a oponentům disertační práce.  

7. Příklady využití neuronových sítí 

Aby byla problematika neuronových sítí a především její matematická část řádně 

pochopena, byl nejprve vytvořen jednoduchý příklad (Příklad č. 1). Byly ověřeny základní 

předpoklady (viz závěr kapitoly 7.1). Vzhledem ke složitosti operací spojených 

s neuronovými sítěmi je třeba užívat specializovaný software. V příkladu č. 1 byl nejprve 

využit MS Excel, později software JustNN [47]. MS Excel umožňuje nahlédnout do struktury 

výpočtu. JustNN má ze všech otestovaných softwarů nejpřehlednější a nejjednodušší 

grafické výstupy. Software pro první příklad byl tedy vybrán tak, aby korespondoval 

s účelem příkladu, kterým bylo pochopení základních mechanismů.  

Příklad č. 2 (kapitola 7.2 Analýza dat pro neuronovou síť – rodinné domy), 

se  zabývá modelováním neuronové sítě určené pro predikci nákladů na realizaci rodinných 

domů a pracuje s daty specifikovanými v kapitole 6.1 „Rozpočty novostaveb rodinných 

domů“ a vztahují se k němu přílohy: 

PŘÍLOHA 2 – DOTAZNÍK - „Propočet ceny rodinného domu“ 

PŘÍLOHA 3 – TABULKA MS EXCEL -„Databáze novostaveb rodinných domů“ 

PŘÍLOHA 4 – VÝSTUP Z PROGRAMU RYCHLÉ OCENĚNÍ - „Příklad protokolu DEKSOFT RYCHLÉ 

OCENĚNÍ ÚRS - modul KUBIX“ 

PŘÍLOHA 9 – TABULKA MS EXCEL - „Rozšířená databáze novostaveb rodinných domů“ 

PŘÍLOHA 10 – TABULKA MS EXCEL - „Databáze RD – vstupní data“ 

Příklad č. 3 (kapitola 7.3 Analýza dat pro neuronovou síť - ploché střechy), se zabývá 

modelováním neuronové sítě určené pro predikci nákladů na realizaci ploché střechy 

a pracuje s daty specifikovanými v kapitole 6.2 „Rozpočty rekonstrukce plochých střech“ 

a vztahují se k němu přílohy: 

PŘÍLOHA 5 – TABULKA MS EXCEL - „Databáze rekonstrukcí plochých střech“ 

PŘÍLOHA 11 – TABULKA MS EXCEL - „Upravená databáze rekonstrukcí plochých střech“ 
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PŘÍLOHA 12 – TABULKA MS EXCEL - „Databáze ploché střechy – vstupní data“ 

PŘÍLOHA č. 13 – EXPORT Z WEBOVÉ APLIKACE - „Skladby knihovna DEK“ 

Modely neuronových sítí, vytvořené v příkladu č. 2 a č. 3 byly vytvořeny za pomocí 

softwaru NeuroSolutions for MS Excel [43], který má následující výhody: 

- pracuje v prostředí MS Excel,  

- uživatelská příručka je jasná a přehledná i pro laiky (u jiných SW jsem se 

setkala s tím, že příručky buďto nebyly k dispozici nebo byly psány velmi 

stručně či složitě a počítalo se s velmi pokročilými uživateli) 

- uživatelské prostředí je jednoduché a přívětivé (u všech tlačítek je jasné, co 

lze od nich očekávat, u jiných softwarů jsem se setkala s prostředím, u 

kterého jsem zjišťovala funkce metodou pokus omyl, zde postačovala 

v případě nejasností uživatelská příručka), 

- v případě vyskytnutí chyby není generováno obecné hlášení, ale takové, 

které upozorní na konkrétní problém (u některých softwarů jsem zpětnou 

vazbu získala pouze prostřednictvím slova „error“ (chyba), Neurosolutions 

byl vždy konkrétní – oznámil kde a jaký je problém a bylo pak snadné jej 

vyřešit),  

- je variabilní při vytváření neuronové sítě – umožňuje volbu architektury, 

přenosové funkce, algoritmu (uživatel si navíc sám volí, míru automatizace 

tohoto procesu), 

- obsahuje mód „builder express“, který vytvoří několik základních modelů 

a vyhodnotí nejvhodnější pro zadaný příklad, 

- grafické výstupy jsou složitější, ale i tak jsou přehledné a pochopitelné. 

Výstupy byly otestovány na novostavbě pasivního rodinného domu (6.3 Příklad 

rodinného domu pro testování neuronových sítí:  

Viz PŘÍLOHA 6 – PDF, TABULKA MS EXCEL - „RD Sedlec u Karlových Var“ 

Příklad č. 4 analyzuje firemní databázi společnosti Lemonta s.r.o., která je částečně 

prezentována formou neveřejné přílohy (viz 6.4 Ocelové konstrukce) a na kterou se autorka 

v příkladu odkazuje: 

Viz PŘÍLOHA 7 – TABULKA MS EXCEL - „Databáze ocelové konstrukce“ – NEVEŘEJNÁ ČÁST 
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7.1 Příklad č. 1 – Přesun zeminy pracovníkem z místa výkopu na 

skládku zeminy 

Příklad spočívá v modelování přesunu zeminy pracovníkem, z místa výkopu na 

skládku zeminy (Obr. 11). Pochod se skládá z nakládání výkopku na kolečko, odvozu této 

zeminy na místo skládky, vyložení zeminy z kolečka a zpáteční cesty zpět na místo výkopu.  

Abychom zjistili normu času, která udává množství času, které spotřebuje 

jeden dělník ke splnění jedné měrné jednotky produktu (v našem případě m3) daného 

procesu (přesun zeminy), museli bychom nejprve proces analyzovat, eliminovat plýtvání a 

neefektivní činnost a zajistit dodržování optimálního pracovního postupu. Následně bychom 

museli provést dostatečné množství měření tak, abychom pokryli co největší množství 

situací a podmínek, se kterými se při realizaci daného procesu můžeme setkat. Následovalo 

by důsledné zpracování dat a výběr metody, která by vedla ke stanovení normy času. Více o 

metodách pojednává kapitola 2. - Současný stav problematiky. 

Pokud bychom si zvolili statistickou metodu, mohli bychom její výsledek použít 

především při provádění operací za podmínek, které jsou běžné. Jakmile bychom použili 

tuto hodnotu v případě prací, které probíhají v nestandardním rozsahu nebo za 

nestandardních podmínek, pravděpodobně by docházelo k větším odchylkám. Z  toho 

důvodu, jak již bylo řečeno výše (kapitola 2.3 Neuronové sítě), můžeme sáhnout po modelu, 

který umožní pro každou zakázku zadat její konkrétní podmínky a upravit na základě 

vysledovaných podobností náš výsledek. 

Záměrem příkladu č. 1 je blíže pochopit, jak model procesu, vytvořený pomocí 

neuronové sítě funguje a jaké jsou principy jeho učení. K tomu poslouží výrazné 

zjednodušení příkladu. 

Pokud bychom příklad modelovali řádně, museli bychom nejprve stanovit faktory, 

které mají na výkon pracovníka vliv. Jedná se například o charakteristiku zeminy, parametry 

staveniště, fyzickou zdatnost a zkušenost pracovníka, kvalitu pracovního prostředí, počasí 

apod. Následně bychom pro jednotlivá měření museli tyto faktory charakterizovat 

a u každého měřeného případu zapsat jejich hodnoty. Tyto údaje by pak vstupovaly do 

výpočtu spolu s výslednou naměřenou hodnotou, která by sama o sobě, bez těchto 

vstupních podmínek, pozbývala na hodnotě.  

Pro náš první příklad se těmito podmínkami nebudeme zabývat a data budeme 

získávat jednoduchým výpočtem výkonu: 

𝑃 = =       (39) 
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kde P je výkon pracovníka [m3/hod], Q je objem vykonané práce [m3] a T je čas 

provádění práce [s]. Výkon bude možné vypočítat jako závislou proměnnou. Nezávislými 

proměnnými ve výpočtu budou čas nakládání zeminy Tn [s], čas vykládání zeminy Tv [s], dráha 

S [m], po které se pracovník pohybuje s prázdným kolečkem rychlostí Vpr [m/s], s plným 

kolečkem rychlostí Vpln [m/s]. 

 

Obr. 11 - Schéma pracovníka přesouvajícího zeminu – příklad č. 1 

V MS Excel bylo vytvořeno 200 případů pro výuku a 100 případů pro testování 

neuronové sítě (viz příloha č. 8). Hodnoty závislých proměnných byly generovány pomocí 

funkce  NÁHČÍSLO (generátor náhodných čísel). V diagramu č. 1 je algoritmus příkladu č. 1. 

V jeho druhé úrovni jsou uvedeny rozsahy hodnot, které byly zadány do funkce, která 

následně pro každý případ generovala jinou hodnotu. Vstupní parametry a později i váhy 

byly prozatím náhodně vygenerovány s kontinuálním rovnoměrným rozložením – aby bylo 

dosaženo optimálních výsledků, bylo by nutné pracovat s různými rozloženími 

pravděpodobnosti (Poissonovo, Erlangovo, Logaritmicko-normální, Hypergeometrické 

apod.). Softwary modelující neuronové sítě toto umožňují.  

Závislá proměnná (výkon P), byla vypočtena (vzorec 39). 
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Obr. 12 - Algoritmus – příklad č. 1 

Následně byly proměnné převedeny na stejné měřítko. Byla provedena standardizace dat 

rozpětím [61], neboli „min-max normalizace“ podle vzorce: 

𝑦 =  
( )

       (40) 

Jednotky se liší v závislosti na zadané proměnné.  

Byla vytvořena neuronová síť, na jejímž vstupu jsou výše zmíněné parametry – 

náhodně vygenerované nezávislé proměnné a jejímž výstupem je výkon pracovníka. Výkon 

tedy nejprve do modelu vstoupil, jako údaj známý, vypočtený standardními postupy, aby byl 

ve finální fázi počítán díky vypozorovaným a naučeným souvislostem.  

Jako podklad pro výpočet, byl využit tutoriál Matta Mazura [48], ve kterém provádí 

čtenáře krok za krokem modelováním neuronové sítě s algoritmem backpropagation 

(vysvětlen v kapitole 2.3.7 Adaptační algoritmus backpropagation). Obzvlášť zajímavá je 

vizualizace učení neuronové sítě, kde můžeme pozorovat současné snižování hodnoty 

chyby, kterou model vrací a úpravu vah jednotlivých parametrů, která je graficky 

Nezávislé proměnné, náhodně generované v zadaném rozsahu. 

Čas 
nakládání 

zeminy (Tn)

[120 až 
360 s]

Rychlost, plné 
kolečko (Vpln)

[0,50 až 0,9 
m/s]

Dráha (S)

[10 až 50 m]

Výpočet výkonu 
dle vzorce č. 39

Normalizace 
proměnných.

Adaptace pomocí 
algoritmu 

backpropagation

Čas vykládání 
zeminy (Tv)

[10 až 20 s]

Rychlost, 
prázdné 

kolečko (Vpr)

[0,6 až 1,0 
m/s]
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znázorněna jako sílící nebo oslabující čáry na spojích mezi jednotlivými neurony. Grafy 

průběhu chyby i grafické znázornění vah uvádím níže i pro tento příklad č. 1. 

Následující diagram zobrazuje schéma neuronové sítě vytvořené pro příklad č. 1. 

 

Obr. 13 – Architektura neuronové sítě pro příklad č. 1 

Jedním z cílů algoritmu backpropagation, je optimalizace vah tak, aby se 

neuronová síť naučila správně přenášet vstupy do výstupů. 

Jak už bylo řečeno výše, váhy a bias pro každou úroveň byly stanoveny 

generováním náhodné hodnoty. Opět pomocí generátoru náhodných čísel 

(funkce NÁHČÍSLO). 

Vstup pro první skrytý neuron h1 vypočteme podle vzorce: 

𝑛𝑒𝑡 = 𝑤 ∗ 𝑖 + 𝑤 ∗ 𝑖 + 𝑤 ∗ 𝑖 + 𝑤 ∗ 𝑖 + 𝑤 ∗ 𝑖 + 𝑏 ∗ 1   (41) 

Kde w1,5,11,16,21 jsou vstupní váhy [-], a b bias [-] a i1, i2, …,i5 hodnoty vstupních neuronů, tedy 

normalizované proměnné (převedené na stejné měřítko, viz výše).  

Výstup tohoto neuronu vypočítáme s využitím sigmoidální přenosové funkce, která má 

spojitou první derivaci na celém svém definičním oboru a ukazuje se být v obdobných 

případech jako nejvhodnější.  
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Pro další zkoumání je však možné použít další přenosové funkce, které se pro 

neuronové sítě používají. 

 Skoková přenosová funkce 

 hodnota větší než daná mez = 0 

 hodnota menší než daná mez = 1 

 Sigmoidální přenosová funkce  

𝑓 (𝑥) =  
 

       (42) 

Na následujícím obrázku je sigmoidální přenosová funkce zobrazena, svislá osa 

grafu znázorňuje hodnoty y, vodorovná osa hodnoty x, graf je obecný a tedy nemá 

definované jednotky, ty se odvíjí od zadaných vstupních hodnot: 

 

o  

Obr. 14 - Graf pro sigmoidální přenosovou funkci s k=5[-] [46] 

 Přenosová funkce hyperbolické tangenty 

 Přenosová funkce radiální báze 

 

 

Výstup neuronu h1 [-] vypočítáme dle vzorce: 

𝑜𝑢𝑡 =  
 

       (43) 

Postup opakujeme pro další skryté neurony.  
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Vstup neuronu ve výstupní vrstvě [-]: 

𝑛𝑒𝑡 = 𝑤 ∗ 𝑜𝑢𝑡 + 𝑤 ∗ 𝑜𝑢𝑡 + 𝑤 ∗ 𝑜𝑢𝑡 + 𝑤 ∗ 𝑜𝑢𝑡 + 𝑤 ∗ 𝑜𝑢𝑡 + 𝐵 ∗ 1 

          (44) 

Výstup neuronu ve výstupní vrstvě [-]: 

𝑜𝑢𝑡 =  
 

        (45) 

Následuje výpočet celkové chyby Etotal [-] pro všechny neurony.  

𝐸 = ∑ (𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 − 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡)       (46) 

kde target je požadovaná hodnota, v našem případě vypočtený výkon pracovníka (pozor, do 

vzorce vstupuje v normalizované formě, kdy jsou proměnné převedeny na stejné měřítko) 

a output je výstupní hodnota neuronu ve výstupní vrstvě. Pokud je ve výstupní vrstvě více 

neuronů, jejich chyby dle vzorce sečteme, v našem případě suma ze vzorce odpadá. 

Po vypočtení celkové chyby nastává čas vrátit se zpět. Cílem je upravit každou váhu 

v síti tak, abychom po opakování celého, výše uvedeného procesu, docílili nižšího rozdílu 

mezi požadovanou a výslednou hodnotou. Tedy i nižší celkové chyby.  

Abychom vypočítali, jaký efekt má změna určité váhy (např. w25) na celkovou chybu, 

musíme využít parciální derivace. Následující vzorec [-] uplatňuje řetízkové pravidlo (chain 

rule) [46]: 

= ∗ ∗       (47) 

Následující vzorce [-] již pracují s derivacemi jednotlivých úrovní: 

𝐸 = (𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 − 𝑜𝑢𝑡 )       (48) 

= 2 ∗ (𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 − 𝑜𝑢𝑡 ) ∗ (−1) = 𝑜𝑢𝑡 − 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡    (49) 
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𝑜𝑢𝑡 =  
 

        (45) 

= 𝑜𝑢𝑡 ∗ (1 − 𝑜𝑢𝑡 )        (50) 

𝑛𝑒𝑡 = 𝑤 ∗ 𝑜𝑢𝑡 + 𝑤 ∗ 𝑜𝑢𝑡 + 𝑤 ∗ 𝑜𝑢𝑡 + 𝑤 ∗ 𝑜𝑢𝑡 + 𝑤 ∗ 𝑜𝑢𝑡 + 𝐵 ∗ 1 

          (44) 

= 1 ∗ 𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝑤
( )

+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 𝑜𝑢𝑡    (51) 

= ∗ ∗       (47) 

= (𝑜𝑢𝑡𝑜 − 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
𝑜
) ∗ 𝑜𝑢𝑡𝑜 ∗ (1 − 𝑜𝑢𝑡𝑜)  ∗ 𝑜𝑢𝑡ℎ1  (52) 

Abychom snížili hodnotu chyby, upravíme váhu wh1 [-] pomocí vzorce: 

𝑤 = 𝑤 − ղ ∗        (53) 

Kde ղ [-] je koeficient, který určuje velikost kroku. 

Obdobným způsobem upravujeme i váhy vstupující ze vstupní do vnitřní vrstvy.  

= ∗ ∗      (54) 

= ∗        (55) 

= ∗ = (𝑜𝑢𝑡 − 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 ) ∗ 𝑜𝑢𝑡 ∗ (1 − 𝑜𝑢𝑡 )   (56) 

= 𝑤         (57) 

𝑜𝑢𝑡 =  
 

       (58) 

= 𝑜𝑢𝑡 ∗ (1 − 𝑜𝑢𝑡 )      (59) 

= 𝑖          (60) 

= (𝑜𝑢𝑡 − 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 ) ∗ 𝑜𝑢𝑡 ∗ (1 − 𝑜𝑢𝑡 ) ∗ 𝑤 ∗ 𝑜𝑢𝑡 ∗ (1 − 𝑜𝑢𝑡 ) ∗ 𝑖   

          (61) 
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Následující grafy zobrazují chybu (Etotal) vypočtenou při adaptaci neuronové sítě dle 

vzorce (46). Chyba je uvedena v bezrozměrné jednotce [-].  

 

Obr. 15 - Průběh chyby výuková sada (Vodorovná osa případy, svislá osa chyba Etotal) 

 

Obr. 16 - Průběh chyby testovací sada (Vodorovná osa případy, svislá osa chyba Etotal)  
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Spojnice trendu na prvním grafu (obr. 17), vyznačena červenou úsečkou, ukazuje 

klesající hodnotu chyby Etotal [-]. Ta postupně přechází od maxima o hodnotě 0,40297 až po 

maxima nepřesahující hodnotu 0,2. Na obrázku 18 je pak znázorněno, že maxima chyby 

u testovací sada již hodnotu 0,2 přesahují jen minimálně a ne o mnoho.  

Namodelovaná neuronová síť byla následně využita pro ověření několika 

předpokladů.  

Prvním takovým předpokladem je, že se dají data cyklit a využít při učící fázi 

vícekrát, avšak s tím důsledkem, že dosáhneme větších hodnot chyby. Následující obrázky 

ukazují grafy s průběhem celkové chyby pro tréninkové a testovací sady. Pro testování byly 

využity ve všech případech stejné údaje, výukové sady se rozšířily o 100 případů. Výuková 

sada 2 obsahuje navíc data tréninkové sady, tedy data, která jsou pro výuku sítě nová. 

Výuková sada 3 se cyklí a obsahuje 100 z 200 případů dvakrát. Jak je vidět na obrázcích 

19 až 22, předpoklad byl potvrzen.  

 

 

Obr. 17 - Průběh chyby 2. Výuková sada (Vodorovná osa případy, svislá osa chyba Etotal) 
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Obr. 18 -  Průběh chyby 2. sada – TEST (Vodorovná osa případy, svislá osa chyba Etotal) 

 

Obr. 19 - Průběh chyby 3. Výuková sada (Vodorovná osa případy, svislá osa chyba Etotal) 
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Obr. 20 -  Průběh chyby 3. sada – TEST (Vodorovná osa případy, svislá osa chyba Etotal) 

Druhý předpoklad, že rozptyl hodnot vstupních údajů má vliv na rychlost výuky a na 

velikost chyby, neuronové sítě, byl testován na výukové sadě 4. V té byl shora i zdola 

omezen rozptyl hodnot vstupních parametrů. Testovací sada byla opět stejná. Jak je vidět na 

obrázcích 23 a 24, síť se rychleji natrénovala, ale bylo dosaženo přibližně stejných hodnot 

chyby. Ty jsou však natolik veliké, že odchylky mohou být tak nízké, že rozdíl nelze odhalit.   

 

Obr. 21 - Průběh chyby 4. Výuková sada (Vodorovná osa případy, svislá osa chyba Etotal) 
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Obr. 22 -  Průběh chyby 4. sada – TEST (Vodorovná osa případy, svislá osa chyba Etotal) 

 

Vzhledem k tomu, že pro plnou adaptaci sítě je nutné mnohem vyššího počtu cyklů 

při trénování sítě, byla data importována do softwaru, přímo určeném pro neuronové sítě 

Justt NN [47]. 

Architektura sítě byla vytvořena automaticky. Na obrázku 24 je zobrazena 

modelovaná neuronová síť spolu s adaptovanými váhami (čím širší spoj mezi neurony, tím 

větší váha, pozitivní váhy jsou vyznačeny zeleně, negativní červeně). Počet vstupních 

neuronů odpovídá počtu vstupujících proměnných – tedy pět. Výstupní neuron je jeden. 

Vnitřní vrstvy byly navrženy tři, v počtu 7-1-6 neuronů.  

Po adaptaci sítě za použití software JustNN bylo dosaženo maximální chyby 

0,009944%. K adaptaci bylo potřeba 221 výukových cyklů. Výpočetní čas byl menší než 

1 minuta. Uvedené údaje lze vyčíst z exportu adaptačního grafu na obrázku 25. 
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Obr. 23 - Export schématu neuronové sítě příkladu z programu JustNN (přeloženo) 

 

 

Obr. 24 - Export adaptačního grafu příkladu z programu JustNN (přeloženo) 
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Z příkladu byly vyvozeny následující závěry: 

- čím vyšší je rozsah vstupních hodnot, tím se síť pomaleji adaptuje, ale dosahuje 

přesnějších výsledků, 

- data je možné při adaptaci cyklit, ale je nutné zadat dostatečné množství dat pro toto 

cyklení, aby byl výsledek co nejpřesnější, 

- po adaptaci sítě lze pomocí adaptovaných vah zjistit míru závislosti závislé proměnné 

na nezávislé proměnné a lze tak určit nezávislé proměnné, které bude možné 

z dalších výpočtů vyloučit, 

- vzhledem k vysoké náročnosti výpočtu je nutné použití speciálních SW. 

Tento jednoduchý příklad především prokázal, že při dostatečném množství dat, 

můžeme vytvořit model, který umožní pro každou zakázku zadat její konkrétní podmínky 

a získat výsledek (například normu času), který je už jen díky zohlednění parametrů, které 

výstup ovlivňují, přesnější, než ten, který získáme z měření bez evidování vstupních 

a okolních podmínek, jak je tomu v současné době.  

7.2 Příklad č. 2 – Analýza dat pro neuronovou síť - rodinné domy 

 Vstupní údaje obsahují dvacet sedm rodinných domů (viz tabulka č. 3 – kapitola 

6.1.1 Údaje o rodinných domech). Cílem tohoto příkladu bylo vytvořit neuronovou síť, která 

by modelovala souvislosti mezi zadanými parametry a výslednou cenou a naznačila 

možnosti zpřesnění prvotního odhadu, který se v současné době provádí vynásobením 

obestavěného prostoru a průměrné ceny za m3. Ta vychází z dlouhodobých statistik cen 

staveb a stavebních objektů, kdy jsou na reprezentativních položkových rozpočtech 

sledovány náklady podle jednotlivých druhů staveb a z množiny cenových údajů jsou 

následně stanoveny průměrné hodnoty na měrnou jednotku odpovídající danému druhu 

staveb [65]. Nepředpokládalo se vytvoření perfektního modelu, ale ukázka toho, jakým 

způsobem fungují neuronové sítě při modelování konkrétního příkladu. 

Prvním krokem při vytváření neuronové sítě, bylo zajištění dostatečného množství 

dat. Dvacet sedm domů pro tento příklad nedostačovalo. Aby síť vysledovala řádně 

souvislosti, je třeba mít k dispozici nejen všechny možné varianty jednotlivých vstupních 

parametrů (např. počet podlaží, hlavní stavební hmoty, druh střechy apod.), ale ještě musí 

být tyto parametry mezi sebou různě kombinovány, aby vliv jednoho z nich nezastínil vliv 

jiného. Čím více různorodých dat bude k dispozici, tím přesnější bude model. Analogicky, 

dokud se odborník s nějakým stavem nesetká, nepromítne tuto zkušenost do své práce. 

Neuronová síť neumí na rozdíl od odborníka vidět data v širších souvislostech, tedy opravdu 
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ke každému svému rozhodnutí potřebuje jasné údaje. Naopak má nad odborníkem výhodu, 

že jí neuniknou detaily a má okamžitý přístup k celé své paměti.  

V ideálním případě by měla databáze obsahovat i rozpočty skutečných staveb, 

případně jejich skutečné náklady, ty se od rozpočtu liší standardně o 20%, někdy i více. 

Vzhledem k povaze údajů a jejich množství, toto nebylo možné splnit. Pro účel příkladu však 

finální výstup dostačuje.  

Aby bylo možné ověřit a prezentovat principy, byly vytvořeny nové, fiktivní stavby. 

Byly duplikovány údaje o rodinných domech, které databáze obsahovala s tím, že se vždy 

změnil jeden z parametrů a odpovídajícím způsobem se přepočítala cena. Tento postup byl 

u každého domu použit pětkrát. Takový proces je zdlouhavý a nelze jej automatizovat. 

Změnu některého z parametrů domu nelze realizovat úpravou jednotkové ceny u jedné 

položky. V případě změny materiálu nosného zdiva z keramických tvárnic na VPC 

(vápenopískové cihly) s požadavkem na zachování tepelně technických vlastností a plochy 

základové desky, bylo také nutné upravit (kromě zdiva) tloušťku tepelné izolace, položky, 

navázané na rozměry místností (navýšila se plocha místností), délky navazujících stěn 

(včetně souvisejících položek) a došlo k přesunutí věnce do tuhé stropní desky. 

Z poznatků, které budou dále rozvedeny v závěru práce, lze předpokládat, že 

databáze vedené softwarovými firmami budou přibývat a narůstat a budou tak vhodným 

zdrojem pro vytváření predikcí s větší mírou automatizace. Naopak u menších databází 

neuronové sítě využitelné nebudou.  

Databáze reálných staveb obohacená o upravené duplikáty je obsažena v příloze 

č. 9 „Rozšířená databáze novostaveb rodinných domů“. Byly provedeny následující úkony: 

1. Vzhledem k tomu, že se pracovalo s cenami z ceníků, nehrál významnou roli 

kraj, ve kterém se stavba plánovala realizovat. Pokud bychom pracovali 

s konečnými částkami, za které byly stavby skutečně postaveny, již by se dalo 

hovořit o vlivu lokality. Její vliv by stoupal s velikostí posuzovaného území. 

Pokud by databáze, která by vstupovala do modelu, sbírala data například 

z celé Evropy, už by bylo velmi důležité specifikovat místo stavby a lokální 

poměry a podmínky. Sloupec „kraj“ byl z tabulky odstraněn.  

2. Ve sloupci radonové riziko byla informaci pouze o naměřené hodnotě na 

pozemku. Ale tento údaj nám nic neříká o opatřeních, která byla v rámci stavby 

přijata. Vliv mají další specifika domu, například přítomnost podlahového 

vytápění nebo zkušenosti projektanta, který může navrhnout opatření i nad 

rámec požadavků. Proto byl tento sloupec změněn na přijatá protiradonová 

opatření.  
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3. Sloupec „Energetický standard“ byl také odstraněn. Ten reprezentují tloušťky 

a použité izolace a způsob stínění. Energetický standard je určen i systémem 

vytápění, který však není předmětem zkoumání.  

4. U každého rodinného domu byl otevřen jeho rozpočet a postupně byly 

pozměněny vybrané parametry a odpovídajícím způsobem přepočítány nebo 

vyměněny příslušné položky. Změny byly zapsány do duplikátu spolu 

s výslednou cenou. U každého rodinného domu bylo vytvořeno pět duplikátů 

a vzniklo tak celkem sto šedesát dva staveb v databázi. Jak už bylo řečeno výše, 

toto řešení je velmi pracné, vytvoření pěti různých kopií od jedné stavby trvalo 

průměrně 20 minut. Naplnit databázi pro rodinné domy tak celkem trvalo devět 

hodin. Jedná se pouze o názorné zpracování úlohy. V budoucnu se předpokládá 

takové vedení databází a využívání vhodného softwaru (více 

v kapitole 11. Závěr), že bude tato činnost automatizována a náročnost 

zpracování výrazně poklesne.  

5. U pěti příkladů, které byly do databáze vloženy na základě dotazníků, nebyla 

k dispozici projektová dokumentace, proto nebylo možné dohledat některé 

údaje. Z toho důvodu bylo jednou ze změn například obložení fasády 

v omezeném rozsahu 40 m2, shodné u jedné z upravených kopií každého 

z těchto příkladů. Byly tedy zavedeny změny, které mohou být universálně 

použity bez ohledu na dispozici a velikost objektu.  

6. Svépomocné stavby neměly do ceny zahrnutou práci. Z toho důvodu byli 

respondenti kontaktováni ohledně zpřesnění rozsahu práce svépomocí. Na 

základě tohoto doplnění byly částky povýšeny o předpokládanou cenu práce 

(odhad).  

Cílem vytvořených příkladů nebylo pokrýt všechny možné varianty v detailní 

podrobnosti. Pro získání představy o mechanismech podrobnost a rozsah dostačuje. 

V  budoucnu bude díky BIM modelování možné jít do větších podrobností, parametry budou 

dostupnější, změny se projeví okamžitě.  

Další fáze spočívala v převedení dat na číselné hodnoty. Nejprve byla tabulka 

uspořádána tak, aby bylo co nejvíce proměnných zastoupeno hodnotou, která reprezentuje 

množství určité měrné jednotky (m, m2, m3, ks, apod.). Dále byly přečíslovány proměnné 

binární – typu ANO/NE (např. garážová vrata, integrovaná tepelná izolace) na hodnoty 1/0. 

Posledním typem proměnné byly proměnné kategoriální, kde byla každé kategorii přiřazena 

hodnota, která přibližně odpovídá násobku ceny, který volba kategorie u dané proměnné 

způsobí (například materiál oken, nášlapná vrstva podlahy apod.).  
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Finální podoba dat, která vstupují do modelu, je uvedena 

v tabulce B přílohy č. 10 „Databáze RD – vstupní data“. 

Údaje byly importovány do několika softwarů (jmenovitě viz kapitola 4. Metody 

použité k dosažení cílů). Po testování uživatelského prostředí a vnitřních mechanismů byl 

pro příklad č. 2 a 3 zvolen software NeuroSolutions for MS Excel [43], jehož výhody, tedy 

důvody pro jeho volbu, jsou uvedeny v úvodu této kapitoly.  

Software pracuje v prostředí MS Excel, to velice usnadňuje první krok – import dat. 

V případě NeuroSolutions  se pouze otevře příslušný soubor, který je dále možné libovolně 

upravovat v rámci prostředí MS Excel (obr. 25). V případě potřeby práce se softwarovou 

nástavbou pro neuronové sítě stačí pouze kliknout na příslušnou kartu. Ostatní testované 

SW pracovaly s importem ve formátu .xls a .xlsx v rámci vlastního prostředí. Ne vždy byly 

jasně definované požadavky na uspořádání datové tabulky. Často docházelo při importu 

k chybám nebo se import nepodařilo realizovat z nespecifikovaných důvodů. Také bylo 

nutné import správně nastavit a přizpůsobit (například bylo nutné zrušit názvy parametrů 

v případě sloupců nebo číselné označení jednotlivých příkladových řádků nebo naopak je 

bylo nutné označit při respektování softwarem daných požadavků ohledně možnosti 

zastoupení diakritiky, znaků a počtu znaků apod.). Všechny uvedené problémy s importem 

značně prodloužily proces datové přípravy, která navíc nezůstává ani u jednoho 

z vyzkoušených SW uložena.  Když se pak vyskytl problém při modelování, bylo nutné 

import včetně veškerého přizpůsobování a nastavování opakovat. U žádného 

z vyzkoušených SW nefunguje krok zpět.   

Následující postup je doplněn výřezy zobrazujícími výpočtové prostředí, které 

pracuje v anglickém jazyce. Překlad provedený přímo v obrázku by byl nepřehledný, z toho 

důvodu byly pojmy přeloženy a současně vysvětleny v textu (vždy v části, která řeší 

odpovídající problematiku). 

 

Obr. 25 - Karta nadstavby NeuroSolutions pro MS Excel 

Prvním krokem, který umožní softwaru rozeznat data, se kterými pracuje, je takzvané 

označení dat (tag data = označit data obr. 26). Ke každému sloupci a řádku se přidělí jeho 

funkce ve výpočtu. Bylo provedeno následující označení: 
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- sloupce jako vstupní proměnné (tag columns as input – označ sloupce jako vstupy),  

- sloupec jako výstupní, požadovaná hodnota (tag column as desired – označ sloupec 

jako požadovaný výstup),  

- řádky s tréninkovými, testovacími a kontrolními daty (tag rows by percentages – 

označ řádky podle zadaných procent jako trénovací, testovací a kontrolní).  

Řádky s jednotlivými příklady je možné buďto označit každý zvlášť nebo celou 

skupinu jako určitý typ. Nebo je možné zadat procentuální rozdělení dat. V příkladu bylo 

zvoleno procentuální rozdělení. 60% dat bylo použito pro trénování neuronové sítě a 40 % 

pro kontrolu a testování. Data byla použita čtyřikrát. Celkem se tedy pracovalo se 648 řádky. 

  

Obr. 26 - Nadstavba NeuroSolutions pro MS Excel – příkazy pro označení dat (překlad výše) 
 

Pak již bylo přikročeno samotnému modelování. Software umožňuje procházet při 

modelování jednotlivé kroky a nastavit vše potřebné dle uživatele a řešeného projektu. Je 

zde však i modul „Express Builder“ (rychlá stavba sítě), který celý proces zautomatizuje 

a vytvoří bez přímé účasti uživatele několik modelů, které následně vyhodnotí v protokolu 
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a graficky zobrazí model neuronové sítě, který vykázal nejmenší odchylku u testovací sady 

dat. Vzhledem k tomu, že účelem této práce není hledat dokonalé řešení pro modelovaný 

příklad, ale ukázat principy, byl zvolen tento zrychlený postup. Na následující straně je 

zobrazen výstup – expresní report (Express Report - obr. 27 a 28), který ukazuje porovnání 

dvanácti různých modelů pomocí takzvané výkonové matice (performance matrix) 

a vysvětlení pojmů.  

 

Obr. 27 - Nadstavba NeuroSolutions pro MS Excel – Výkonová matice – přehled všech sítí 
(Performance Metrics – Summary of All Networks) 

 
 

 
Obr. 28 - Nadstavba NeuroSolutions pro MS Excel – Výkonová matice – přehled pro síť 

s nejlepšími parametry (Performance Metrics – Summary of Best-Performing Networks) 
 

RMSE = root mean-squared error – odmocnina ze střední kvadratické chyby [69].  

RMSE(𝑥 ) =  ∑ ‖𝑥 (𝑖)‖       (62) 
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Kde x  je chyba odhadu, která se vypočítá jako rozdíl skutečného stavu x  a odhadu 

modelu x .  M je počet případů a i je konkrétní případ. ‖x (i)‖ je euklidovská norma chyby 

odhadu - odmocnina ze součtu druhých mocnin souřadnic vektoru. 

Korelační koeficient r určuje lineární závislost mezi dvěma veličinami. Pokud by byl 

nula, veličiny by mezi sebou neměly žádnou závislost. Hodnoty blížící se jedné značí, že dvě 

veličiny jsou lineárně závislé a čím větší je jedna veličina, tím větší je druhá veličina. Naopak 

záporná hodnota tohoto součinitele značí závislost, při které jedna veličina stoupá a druhá 

klesá [70]. 

MAE = mean absolute error – střední absolutní chyba [69]. Obecně průměrná 

eukleidovská chyba (Average Euclidean Error ) = AEE.  

AEE(x ) =  ∑ ‖x (i)‖      (63) 

Kde 𝐱𝐤 je chyba odhadu, která se vypočítá jako rozdíl skutečného stavu 𝐱𝐤 a odhadu 

modelu 𝐱𝐤.  M je počet případů a i je konkrétní případ.  

RMSE a MAE lze společně využít k diagnostice odchylek chyb sady předpovědí. 

RMSE je vždy větší nebo rovno MAE. Čím větší je mezi nimi rozdíl, tím větší je rozptyl 

jednotlivých chyb. Pokud se rovnají, jsou všechny chyby stejného rozsahu. Čím menší jsou 

hodnoty, tím lépe. Nemohou nabývat záporných hodnot. Hodnota RMSE je silně ovlivněna 

velkými hodnotami. 

Absolutní chyba je rozdíl mezi vypočtenou a skutečnou (zadanou) hodnotou. 

V reportu jsou uvedeny její minimální (min) a maximální (max) hodnota.  

Následuje výpis neuronových sítí, které byly v softwaru zvoleny pro modelování 

zadaného příkladu spolu s algoritmy, které výpočet modifikují. Vzhledem k tomu, že 

software neumožňuje důkladné prozkoumání mechanismů, které jsou za jednotlivými 

sítěmi skryty a vzhledem k tomu, že v této práci není prostor důkladně vysvětlit veškeré 

matematické souvislosti a procesy, je zde uveden pouze název sítě (respektive algoritmu) 

a jednoduchý popis spolu s odkazem na odbornou literaturu, kde je problematika blíže 

vysvětlena.  

MLPR – Multi Layer Perceptron Regression – Vícevrstvá neuronová síť 

Pracuje s algoritmem backpropagation, který byl vysvětlen v kapitole 2.3.7 

Adaptační algoritmus backpropagation [71]. 

LinR – Linear Regression – Lineární regrese 

Předpokládá přímou závislost mezi veličinami [72]. 
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PNN – Probabilistic Neural Network – pravděpodobnostní neuronová síť 

Pracuje s odhadem spolehlivosti skrze hustotu rozdělení pravděpodobnosti tedy 

funkce, která nám stanovuje pravděpodobnost, se kterou spadá proměnná do určitého 

intervalu [73]. 

MLPRC – Regression MLP with PCA (Principal component analysis) – Analýza hlavních 

komponent 

Vybírá parametry reprezentující množinu dat a pracuje pouze s nimi [74]. 

GFFR – Regression Generalized Feedforward – Obecná regresní dopředná síť 

Jedná se o dopřednou sít, která si „pamatuje“ veškerá data a výpočet zde „teče“ 

pouze směrem od vstupních do výstupních uzlů, nikoli zpět. Nevýhodou této sítě je velké 

množství vnitřních vrstev, které však mohou být regulovány algoritmy, které zachovávají 

pouze vybrané vzorce [75]. 

RBF – Radial Basis Function – Radiální basická funkce 

Síť využívá radiální basickou funkci jako aktivační. Má pevně dané tři vrstvy. 

Radiální funkce je určena svým středem a její hodnota závisí na vzdálenosti argumentu od 

tohoto středu. V dvourozměrném prostoru by množiny bodů se stejnou funkční hodnotou 

tvořily kružnice [76]. 

Kód za zkratkou značí počet vnitřních vrstev a výpočetní algoritmus. Například N-N 

(New k-Nearest Neighbor algorithm – algoritmus nejbližších sousedů, kdy se klasifikují 

hodnoty do tříd podle nejbližších sousedů) [77], LM (Lavenberg Marquardt algorithm – 

metoda tlumených minimálních čtverců - minimalizace nelineární funkce mnoha 

proměnných) [78], BR (Bayesian Regularization – Bayesovské zobecnění, pracuje s celou 

oblastí řešení pro vstupní váhy, nikoli s jedním správným řešením) [79]. 

Optimalizace začíná s náhodnými hodnotami vah, je proto přirozené, že každé 

jednotlivé řešení nalezené optimalizací je odlišné od ostatních. První výstup (MODEL 1) 

s pouhým zadáním čistých nenormalizovaných dat (software si provedl normalizaci sám) 

určil cenu zkušebního RD Sedlec (více viz 6.3 Příklad rodinného domu pro testování 

neuronových sítí): 

13 256 982 Kč bez DPH 

Získaná hodnota byla zapsána do tabulky (Tabulka č. 5 – RD Sedlec – MODEL 1 – 

porovnání s odhady a cenou ze stavebního rozpočtu), která se na následujících stranách 

bude opakovat vždy s různou hodnotou, kterou určí příslušný model. V příloze č. 6 je 

kompletní rozpočet stavební části. Tabulka porovnává výpočet na základě ukazatelů 
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stavebních prací, výstup softwaru KUBIX DEK, výstup z položkového rozpočtu a zmiňovaný 

odhad, který provedou modely (neuronové sítě).  

Tabulka č. 5 – RD Sedlec – MODEL 1 – porovnání s odhady a cenou ze stavebního rozpočtu 

Odhad 

prostřednictvím 

cenových 

ukazatelů 

stavebních prací  

Odhad 

prostřednictvím 

softwaru KUBIX 

Cena určená 

položkovým 

rozpočtem  

Odhad neuronové 

sítě 

MODEL 1 

Ceny jsou v Kč bez DPH v cenové hladině pro rok 2019 (ÚRS 2019/1) 

5 227 628  5 633 027 4 425 027 13 256 982 

Jelikož si software sám provádí standardizaci proměnných, převádí zadané hodnoty 

do rozpětí, které odpovídá rozsahu daným minimální a maximální hodnotou ze zadaných 

hodnot. Rozptyl hodnot však může být reálně někde jinde. Například keramické zdivo se 

u rodinných domů navrhuje v tloušťkách 250 až 500 mm. Pokud bychom měli v databázi 

pouze stěny o tloušťce 300 a 440 mm, provedlo by se označení 

300 mm = 0 a 440 mm = 1, čímž by tloušťka 440 získala větší váhu, než v případě, kdy se 

minimum nastaví na 250 mm = 0 a maximum na 500 mm = 1, kdy by 440 mm bylo pomocí 

standardizace dat rozpětím neboli „min-max normalizace“ podle vzorce 40 (str. 63) 

převedeno na hodnotu 0,76. Dalo by se říci, že jsme tak síti „rozšířili obzory“. Byla tedy 

provedena standardizace dat rozpětím s určením minimálních a maximálních hodnot. Byl 

tak vytvořen MODEL 2, jehož výstup je opět porovnán v tabulce (Tabulka č. 6 -

 RD Sedlec  MODEL 2 – porovnání s odhady a cenou ze stavebního rozpočtu). 

Tabulka č. 6 – RD Sedlec – MODEL 2 – porovnání s odhady a cenou ze stavebního rozpočtu 

Odhad 

prostřednictvím 

cenových 

ukazatelů 

stavebních prací  

Odhad 

prostřednictvím 

softwaru KUBIX 

Cena určená 

položkovým 

rozpočtem  

Odhad neuronové 

sítě 

MODEL 2 

Ceny jsou v Kč bez DPH v cenové hladině pro rok 2019 (ÚRS 2019/1) 

5 227 628 5 633 027 4 425 027 9 165 918 
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Dalším krokem bylo provedení citlivostní analýzy, která znázorňuje vliv změny 

vstupních parametrů (proměnných) na výstup výpočtu. Obrázek 29 (sensitivity about the 

mean = procentuální citlivost) zobrazuje analýzu MODELU 2. Na vodorovné ose jsou 

jednotlivé vstupní proměnné - přiřazení čísel (input name = název vstupu) k jednotlivým 

sloupcům viz příloha č. 10. Model postupně drobně mění hodnoty jednotlivých proměnných 

a sleduje procentuální změnu výstupu. Na svislé ose (sensitivity = citlivost) je pak 

procentuální podíl jednotlivých proměnných na celku. Součet všech sloupců dává 

dohromady 100 %. 

 

Obr. 29 – Citlivostní analýza MODEL 2 

Citlivostní analýza se užívá k odfiltrování méně důležitých parametrů, čímž se sníží 

výpočetní náročnost a chybovost neuronové sítě, neboť se tím také přesune jejich podíl pod 

významnější parametry. Analýza vyhodnotila v MODELU 2 jako nejvýznamnější následující 

parametry: 

- 5: obestavěný prostor OP (m3) 

- 7: nosná konstrukce – keramické tvárnice (tloušťka v m) 

- 13: montáž tepelné izolace - EPS 70 F (tloušťka v m) 

- 35: Izolace ŠS materiál MW (m) 

- 33: SŠ - Cenová kategorie krytiny 

- 27: izolace ploché střechy, materiál EPS 100 S (m) 

Naopak jako parametry s minimálním vlivem, vyhodnotila: 

- 2: plocha 1. PP (m2) 

- 6: užitná plocha UP (m2) 

- 17: klinker (plocha v m2) 

- 21: počet skel zasklení (ks) 
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- 37 - podlahová krytina 

- 39 - protiradonová opatření 

Se šesti nejdůležitějšími parametry dle analýzy by se dalo souhlasit. Čím větší množství 

příkladů je k dispozici, tím více parametrů je možné v příkladu zachovat. Pokud máme malé 

množství příkladů, je velké množství parametrů spíše na škodu. Vliv části parametrů je 

možné vypočítat dodatečně. Například v případě dvojitého zasklení můžeme jednoduše 

odpočítat v ploše oken určité procento nákladů a není nutné tento parametr zaznamenávat 

do neuronové sítě. Po provedení citlivostní analýzy byly z dalšího výpočtu vyloučeny:  

- parametr č. 6 Užitná plocha. A to ne z toho důvodu, že by nebyla důležitá, 

ale z toho důvodu, že je její vliv již částečně zahrnut v zastavěných 

plochách, kterým je například v případě parametru č. 2 třeba přiřadit vyšší 

důležitost,  

- parametr č. 17 klinker, který se sloučí s parametry 18 – 20, které všechny 

spadají pod vnější obložení, které se v cenách za m2 tolik neliší a ubírají si 

vzájemně na důležitosti,  

- parametr č. 21 počet skel zasklení, který opravdu vzhledem k většinovému 

použití trojskel významný vliv nemá  

- parametr č. 39 protiradonové opatření,  

- parametr č. 1 nadmořská výška, která může mít sice na cenu stavby vliv 

s ohledem na povětrnostní podmínky, které se odrazí při návrhu kotvení 

ploché střechy, ale v takto jednoduchém zápisu, bez bližšího promyšlení a 

dostatečného množství dat mohou hodnoty výsledek spíše zkreslovat,  

- parametr č. 15 – integrovaná tepelná izolace (ano/ne), který je částečně 

zahrnut ve volbě nosné stěny 2v1 případně dřevěné konstrukce,  

- parametr č. 16, který je částečně určen opět volbou systému 2 v 1,  

- parametry 30 sklon ,31 složitost ,32 laťování/bednění šikmé střechy – sklon 

střechy se projeví v její ploše, použité střešní krytině a volbě 

bednění/laťování, což jsou všechno proměnné, které zůstanou zachovány, 

složitost střechy bude vhodnější započítávat až dodatečně neboť ta nelze 

řádně definovat a standardní rodinné domy nemají u šikmých střech 

složitost významně rozdílnou. Laťování a bednění bude zahrnuto v cenové 

úrovni výběru střešní krytiny, do které se už tak počítá například nutnost 

použití provětrávací folie pod plechovou krytinu apod. 

Redukcí proměnných byl vytvořen MODEL 3, jehož výstup je opět porovnán v tabulce 

(Tabulka č. 7 – RD Sedlec – MODEL 3 – porovnání s odhady a cenou ze stavebního rozpočtu). 

Upravená vstupní data jsou součástí přílohy č. 10, v tabulce D a E. 
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Tabulka č. 7 – RD Sedlec – MODEL 3 – porovnání s odhady a cenou ze stavebního rozpočtu 

Odhad 

prostřednictvím 

cenových 

ukazatelů 

stavebních prací  

Odhad 

prostřednictvím 

softwaru KUBIX 

Cena určená 

položkovým 

rozpočtem  

Odhad neuronové 

sítě 

MODEL 3 

Ceny jsou v Kč bez DPH v cenové hladině pro rok 2019 (ÚRS 2019/1) 

5 227 628 5 633 027 4 425 027 6 462 250 

 

 
 

Obr. 30 – Výřez ze softwaru NeuroSolutions – MODEL 3 – Výstup pro RD Sedlec 
 

 Na obrázku č. 30 je výstup softwaru pro nově přidaný řádek (příklad) s údaji 

RD Sedlec. Po přepočtení zpět na reálnou hodnotu z té standardizované vychází celková 

odhadnutá cena na 6 462 250 Kč bez DPH. Odhady provedené prostřednictvím cenových 

ukazatelů a softwaru KUBIX jsou v tomto případě výrazně přesnější. Cílem příkladu nebylo 

vytvořit perfektní model, ale ukázat princip fungování neuronové sítě, představit její 

možnosti. Aby bylo možné dosahovat lepších výsledků, bylo by potřeba mnohem větší 

množství dat a následná optimalizace modelu tak, aby byl co nejvhodnější pro řešený 

příklad. Statistika funguje u běžných řešení velmi dobře, avšak čím více se případ liší od 

průměru, tím více se odhad od skutečnosti oddaluje. Výhodou modelů založených na 

neuronových sítích je především možnost tyto odlišnosti lépe v odhadu projevit, avšak 

pouze za předpokladu, že bude při formování a učení sítě dostatečné množství dostatečně 

odlišných příkladů. 
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Další výhodou neuronových sítí je, že jsou schopné hledat v modelu souvislosti 

a vytipovat tak proměnné, které mají v modelu vliv zásadní a které minimální.  

 

Obr. 31 - Výkonová matice – přehled všech sítí (Performance Metrics – Summary of All 
Networks) – MODEL 3 (překlad výše) 

 
 
 

 
 

Obr. 32 - Výkonová matice – přehled pro síť s nejlepšími parametry (Performance Metrics – 
Summary of Best-Performing Networks) – MODEL 3 (překlad výše) 
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Obr. 33 – Citlivostní analýza MODEL 3 (Sensitivity = citlivost, sensitivity about the mean 
=procentuální citlivost, input names = názvy proměnných – vstupů) – vysvětleno výše 

 

Citlivostní analýza MODELU 3 ukazuje, že se význam jednotlivých proměnných 

přenesl do oblasti rozměrů rodinných domů (parametry 2 až 5) a oblasti hlavní svislé nosné 

konstrukce (parametry 7 až 12). Zatímco ostatní parametry (například stínění, garážová 

vrata, materiál oken, obklady jsou momentálně prezentovány jako méně podstatné). Model 

má samozřejmě mnoho nedostatků, které jsou především dané množstvím dat, které do něj 

vstoupily. Jistě bychom ještě dlouho mohli upravovat vstupní proměnné a model 

zpřesňovat a vylepšovat, avšak už bychom nedosáhli nových poznatků a pravděpodobně ani 

ne lepších výsledků. Například parametry č. 13 a 14 by si asi pro účely dalšího zpřesnění 

zasloužily spojit v jeden, neboť je zde výrazný nepoměr mezi vlivem tloušťky tepelné izolace 

EPS a minerální izolace. Jak už bylo řečeno výše, citlivostní analýza je zpracována tak, že se 

mění postupně jednotlivé parametry a zjišťuje se změna výstupu. Graf, který je pak jejím 

výstupem, spolu s jeho parametry, velmi závisí na náhodném rozložení vah, které byly 

modelu přiděleny a na náhodě, která určuje změny parametrů. Výsledný model tedy není 

optimální, ale postačuje pro pochopení principů a prezentaci možností, které s sebou 

neuronové sítě nesou. 
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Obr. 34 – Model 3 – grafická podoba neuronové sítě – software NeuroSolutions 

 

Na obrázku č. 34 je grafické zobrazení modelované neuronové sítě – MODEL 3. 

Prostředí, ve kterém je tento grafický výstup, je interaktivní a umožňuje pomocí ukazatele 

zobrazit nápovědu k jednotlivým prvkům. Následující vysvětlivky slouží k pochopení tohoto 

grafického výstupu. Teorie k jednotlivým prvkům je částečně v kapitole 2.3 Neuronové sítě a 

2.4 Evoluční algoritmy, částečně v úvodu tohoto příkladu, kde jsou odkazy na odbornou 

literaturu a některé informace lze vyčíst i z příručky softwaru Neurosolutions, ve které jsou 

obecné vzorce pro aktivační funkce jednotlivých axonů a prvků [80].   

Neuronová síť, grafický výstup MODEL 3 - legenda: 

 

Static control – statická kontrola – umožňuje validaci pomocí validačních dat 

(určité vybrané procento dat), které slouží ke kontrole sítě, aby nedošlo k takzvanému 

přeučení. To může nastat v případě, že máme mnoho proměnných a málo dat (horší 

schopnost generalizace – vystihnutí správného výsledku na nových datech) nebo opačně 

málo proměnných a mnoho dat (síť má problémy už s trénovacími daty).  

 

Back Static control – zpětná statická kontrola – umožňuje přepínat podle výsledků 

mezi výukovým a testovacím módem, užívá se ve spojení s předchozí kontrolou.  
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File – soubor. Síť pracuje se souborem dat, se zadanými údaji. 

  

Axon– Axon, který je charakterizován svou aktivační funkcí, která se liší podle 

modeli, je zároveň podepřen axonem (BackAxon, back = zpět), který provádí okamžitý 

přepočet pomocí algoritmu backpropagation a snižuje tak chybu pomocí citlivostní funkce. 

  

TanthAxon, Back Tanth Axon – Axon, který aplikuje bias a aktivační funkci 

hyperbolický tangens (tanh) pro každý neuron ve vrstvě. Opět pracuje spolu s kontrolou 

a úpravou pomocí Back TanhAxon, který pomocí algoritmu backpropagation upravuje 

výstupy na základě analýzy chyby.  

  

Bias Axon – vnáší bias, opět probíhá kontrola pomocí algoritmu backpropagation. 

  

L2Criterion – vnáší nákladovou kvadratickou funkci, která pracuje s chybou jako 

s kvadratickou euklidovskou vzdáleností výstupu modelu a skutečné, zadané hodnoty.  
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LevenbergMarquardt algoritmus - metoda tlumených minimálních čtverců - 

minimalizace nelineární funkce mnoha proměnných [78]. Minimalizuje MSE (mean-squared 

error - střední kvadratickou chybu – vysvětlena výše).  

  

Male Connector – konektor samec, Female Connector – konektor samice. 

Connection – propojení. Slouží ke spojení komponentů sítě. Spojení určuje tok dat.  

 

Z příkladu byly vyvozeny následující závěry: 

- čím vyšší je počet proměnných, tím více různorodých vstupních dat je potřeba pro 

optimální přesnost modelu, 

- ačkoli síť vykazuje malou chybovost na trénovacích a testovacích datech, může 

generovat velmi nepřesné výsledky u nových dat, která nejsou dostatečně podobná 

těm, se kterými se síť již setkala, 

- náhodně zvolené váhy mají vliv na přesnost modelu, když se model při první volbě 

náhodou „trefí“, výsledky jsou tím pozitivně ovlivněny,  

- data je možné při adaptaci cyklit, ale je nutné zadat dostatečné množství dat pro toto 

cyklení, aby byl výsledek co nejpřesnější, 

- po adaptaci sítě lze pomocí změn adaptovaných vah provést citlivostní analýzu a 

zjistit míru závislosti závislé proměnné na nezávislé proměnné a lze tak určit 

nezávislé proměnné, které bude možné z dalších výpočtů vyloučit nebo u kterých byl 

jejich vliv modelem přeceněn či nedoceněn, 

- na trhu je velké množství specializovaných SW, je třeba zvolit takový, který odpovídá 

znalostem a zkušenostem uživatele,  

- v případě, že se jedná o velké množství proměnných, které generují různorodé 

výsledky, jsou odhady založené na statistice, korigované směrodatnými odchylkami, 

výrazně přesnější, pokud není k dispozici opravdu velké množství dat a precizně 

optimalizovaný model.  
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7.3 Příklad č. 3 – Analýza dat pro neuronovou síť - ploché střechy  

K dispozici byly plné údaje o dvaceti rekonstrukcích plochých střech 

(viz tabulka č. 4 – kapitola 6.2.1 Údaje o plochých střechách). Cílem tohoto příkladu bylo 

vytvořit neuronovou síť, která by modelovala souvislosti mezi zadanými parametry 

a výslednou cenou a  naznačila možnosti zpřesnění prvotního odhadu, který se v současné 

době provádí vynásobením plochy s cenou, která vychází ze zkušenosti autora propočtu 

nebo pomocí RYRO. [66] 

Na rozdíl od příkladu č. 2. zde nebyly vytvořeny duplikáty dat. Data byla 

přeorganizována tak, že byl popis původního stavu a realizovaných změn převeden na 

kategoriální proměnné. Upravená databáze je obsažena v příloze č. 11 „Upravená databáze 

rekonstrukcí plochých střech“.  

V další fázi byla data převedena na číselné hodnoty. Následovala, obdobně jako 

u příkladu č. 1. A 2., provedená standardizace dat rozpětím neboli „min-max normalizace“ 

podle vzorce 40 (str. 63). Finální podoba dat, která vstupují do modelu, jsou uvedena 

v tabulkách přílohy č. 12 „Databáze ploché střechy – standardizovaná data“. 

Výstup modelu (MODEL 4) byl porovnán (Tabulka č. 8) s cenou, která vychází 

z položkového rozpočtu (Příloha č. 6 – „Položkový rozpočet RD Sedlec u Karlových Var“) 

a s propočtem, který byl vytvořen na základě cenových informací ve stavební knihovně DEK 

(Příloha č. 13 – „Skladby knihovna DEK“) [79]. 

Stavební knihovna DEK obsahuje typické skladby stavebních konstrukcí spolu 

s cenou na měrnou jednotku. Střecha rodinného domu RD Sedlec je jednoduchá, plochá, 

s rozměrem 10,67x10,12 m2 (měřeno jako světlé vzdálenosti mezi atikami). Jedná se o 

jednoplášťovou střechu s mechanicky kotvenou fólií a izolací EPS 100 S o průměrné 

tloušťce 360 mm. Střecha je ve spádu 3 % a jsou zde dvě vpusti, jeden střešní výlez na 

systémových podstavcích a prostupy (1x odvětrání podloží, 2x odvětrání kanalizace). Délka 

atiky je 41,94 m (výška vnitřního čela 400 mm, šířka koruny 850 mm). Podrobný popis 

vybraných skladeb stavební knihovny je uveden v příloze (Příloha č. 13 – „Skladby knihovna 

DEK“). Byly vybrány následující skladby spolu s cenami přepočtenými pro první čtvrtletí roku 

2019 - nárůst od té doby dle indexů cen stavebních děl 4,2 % [52]: 

- DEK Střecha ST.2001A (DEKROOF 01-A) – 1445 Kč/m2 

- DEK Koruna atiky (AT.3201A) – 1051 Kč/m2 

- DEK Izolace atiky (AT.2201A) – 574 Kč/m2 

K cenám bylo připočteno 30 % na detaily (prostupy, střešní výlez) a 10 000 Kč na dopravu a 

přesuny hmot.  
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Propočet: 

(10,67*10,12*1445+41,94*0,85*1051+41,94*0,4*574)*1,3 + 10 000 = 274 067 Kč 

Tabulka č. 8 – RD Sedlec – MODEL 4 – porovnání s cenami z propočtu a stavebního rozpočtu 

Propočet prostřednictvím 

agregovaných položek 

stavební knihovna DEK  

Cena určená položkovým 

rozpočtem  

Odhad neuronové sítě 

MODEL 4 

Ceny jsou v Kč bez DPH v cenové hladině pro rok 2019 (ÚRS 2019/1) 

274 067 424 791 445 500 

 

 
 

Obr. 35 -  Výkonová matice – přehled všech sítí (Performance Metrics – Summary of All 
Networks) – MODEL 4 (překlad a vysvětlení pojmů viz Příklad č. 2) 

 

 
Obr. 36 - Výkonová matice – přehled pro síť s nejlepšími parametry (Performance Metrics – 

Summary of Best-Performing Networks) – MODEL 4 (překla, vysvětlení pojmů viz Příklad č. 2) 
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Obr. 37 – Model 4 – grafická podoba neuronové sítě – software NeuroSolutions (legenda 
výše viz Příklad č. 2) 

 

Obr. 38 – Citlivostní analýza MODEL 4 (Sensitivity = citlivost, sensitivity about the mean 
=procentuální citlivost, input names = názvy proměnných – vstupů) – vysvětleno výše 

 
 

Parametry odpovídající jednotlivým číselným označením sloupců jsou vypsány 

v úvodu přílohy č. 12. Analýza vyhodnotila v MODELU 2 jako nejvýznamnější následující 

parametry: 

- 1: plocha (m2) 

- 27: délka atiky (m) 

- 26: počet vpustí (ks) 

- 2: požární skladba (m2) 

- 28: délka okapu (m) 

- 29: lešení (ANO/NE) 
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Naopak jako parametry s minimálním vlivem, vyhodnotila: 

- 16: geotextilie a nopová folie (m2) 

- 17: kačírek (ANO/NE) 

- 22: plocha fasády šachet (plocha v m2) 

- 25: současná rekonstrukce fasády (ANO/NE) 

 
Po provedení citlivostní analýzy byly z dalšího výpočtu vyloučeny:  

- parametr č. 26 počet vpustí, který má nepřiměřeně velký vliv a zkresluje tak 

výpočet,  

- parametr č. 16 a 17 (kačírek, geotextilie a nopová folie), jejichž vliv je 

zahrnut v parametru č. 18 plocha zelené střechy, 

- parametr 25 současná rekonstrukce fasády,  

- dále, vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu a všechny data, ze kterých 

se vycházelo, byly rekonstrukce, byly sloučeny veškeré položky demontáží 

do sloupce, který započítává procentuální podíl neobvyklých prvků k ceně 

(parametry č. 3 až 11 – do parametru č. 24). 

Po redukci množství dat byl vytvořen MODEL 5, avšak výsledek modelu byl 

tentokrát horší než u MODELU 4. Byly provedeny různé varianty redukce dat, avšak vždy 

s horším výsledkem. Důvodem je malé množství vstupních dat. Při jejich odstranění se 

odhad pomocí neuronové sítě zhorší.  

Z příkladu byly vyvozeny následující závěry: 

- v případě, že jsou příklady vstupující do výpočtu podobné a je zde malé množství 

parametrů, které mají zásadní vliv na výslednou hodnotu, která se od sebe příklad od 

příkladu výrazně neliší, je možné vytvořit relativně přesný model i s malým 

množstvím dat,  

- po adaptaci sítě lze pomocí změn adaptovaných vah provést citlivostní analýzu a 

zjistit míru závislosti závislé proměnné na nezávislé proměnné a lze tak ověřit, zda 

model správně vyhodnocuje proměnné, které mají na sledovaný parametr největší 

vliv,  

- odhady založené na statistice mohou být překonány odhady za pomocí neuronových 

sítí v případě, kdy se sledování provádí v úzce zaměřené oblasti, kdy jsou si příklady 

dostatečně podobné a zároveň kdy statistické odhady vychází z dat, která jsou 

výrazně odlišná a šířeji zaměřená.  
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7.4 Příklad č. 4 – Vedení firemní databáze 

Pro účely disertační práce byl získán přístup k firemní databázi společnosti 

LEMONTA s.r.o., která bude níže analyzována – vybraná data jsou uvedena v neveřejné 

příloze (PŘÍLOHA 7 – TABULKA MS EXCEL - „Databáze ocelové konstrukce“ – NEVEŘEJNÁ 

ČÁST) přístupné školiteli autorky práce a oponentům disertační práce.  

LEMONTA s.r.o. byla založena v roce 1997 a první dva roky se orientovala na 

stavební zámečnictví. Po několika letech se činnost rozšířila na potrubní rozvody 

a technologické celky a na výrobu ocelových konstrukcí. Dále přibyla divize elektro. 

V posledních letech se společnost soustředí na výrobu a montáž mostních ocelových 

konstrukcí. Disponuje vlastní dopravou a autojeřáby. Společnost má > 40 stálých 

zaměstnanců a vlastní řadu certifikátů a oprávnění, které jí umožňují ucházet se o zajímavé 

zakázky soukromého i veřejného sektoru [83]. 

LEMONTA s.r.o. pracuje v prostředí informačního systému ABRA od společnosti 

ABRA Software a.s. [82].  Dále má archiv souborů zakázek na sdíleném uložišti.   

Prvním krokem bylo seznámení se s prostředím softwaru a s informacemi, které 

jsou do prostředí zaznamenávány. Následně byl zjištěn a konzultován systém vedení 

archivu souborů zakázek.  Do přílohy číslo 7 pak bylo vybráno 16 zakázek, ke kterým bylo 

dostupné největší množství informací. Pro každou zakázku byl vytvořen list, na kterém byly 

vypsány základní informace (Název zakázky, číslo zakázky v systému ABRA, rok realizace), 

dále byla připojena vizuální podoba výrobku a co nejvíce informací o plánované době 

realizace, hmotnosti a povrchové úpravě konstrukce, o skutečné době realizace 

a fakturované částce. Byl také zaznamenán zisk (případně ztráta).  

Příloha 7 obsahuje: 

- 3 x zábradlí, 

- 5 x lávku, 

- 1 x rozhlednu, 

- 2 x přístřešek, 

- 5 x nosné konstrukce pro technologie.  

Na následující straně (obr. 39) je příklad získaných informací k jedné z menších 

zakázek. 
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Výstupem analýzy databáze společnosti jsou následující poznatky/připomínky. Po 

celou dobu prohlížení archivu a systému a při dohledávání údajů, byl přítomen jeden ze 

zaměstnanců, který s databází pracuje, takže poznatky nejsou ovlivněny neznalostí 

systému. 

Označení souborů a zakázek: 

1. Systém ABRA přidělí každé zakázce unikátní číslo, podle kterého by mělo jít vyhledat 

zakázku v archivu. V ideálním případě by měl každý název souboru či složky, 

příslušný k zakázce, obsahovat číslo zakázky. Není tomu tak a při vyhledávání 

dokumentů zakázky se muselo přejít k jinému způsobu. 

2. Zakázky byly dohledávány podle roku realizace a názvu zakázky. Avšak bylo zjištěno, 

že jsou často vedené v systému ABRA pod jiným rokem či názvem, než v archivu 

dokumentů. A dokonce i v rámci archivu jsou používané různé roky či názvy. Byly 

použity roky zadání zakázky do systému, výroby, realizace, název podle zadávací 

firmy nebo firmy, kde se měla zakázka realizovat, název podle města, ve kterém se 

měla zakázka realizovat či název, který zakázce vymyslel zadavatel či samotný 

zaměstnanci LEMONTY s.r.o.  

3. Databáze je vedená po letech. Zakázka neměla vždy přiřazenou jednu složku, ale 

některé zakázky měly část dokumentů v roce, kdy vznikala výrobní dokumentace 

a probíhala příprava a část dokumentů v dalším roce, kdy byla realizována. Protože 

byly dokumenty neorganizované, při dohledávání některého z nich chvíli trvalo, než 

byla vyloučena možnost, že se dokument nachází v procházené složce, načež byl 

dokument dohledáván v následujícím roce a ne vždy úspěšně.  

4. U zakázek nebyla informace o tom, kdo prováděl technickou přípravu výroby. Takže 

v případě, že byl položen dotaz, byla jsem odkázána na zaměstnance, který to 

pravděpodobně měl na starosti, ale nemuselo tomu tak být.  

5. Názvy souborů a složek nejsou vedeny jednotně. Některé soubory jsou 

pojmenovány pouze kódy, pod kterými byly soubory přejaty od zadavatelů. Bylo 

tedy v některých případech nutné otevřít několik souborů, než byla dohledána 

požadovaná informace.  

Informace o zakázkách 

6. V ideálním případě by měli být k dispozici plánované náklady a doba výroby 

a realizace, projektová dokumentace, informace o hmotnosti a rozměrech ocelové 

konstrukce., informace o neobvyklých parametrech zakázky. K zakázce bylo většinou 

možné dohledat její hmotnost v jednoduchém firemním protokolu, ale to bylo často 

vše dostupné. Firma v posledních letech používá novou tabulku v MS Excel, která 

umožňuje zadávat prvky konstrukce pomocí parametrů a automaticky tak počítá 
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jejich hmotnost a po přiřazení povrchových úprav a dalších nákladů na stroje a 

pracovníky sestavuje nabídkový rozpočet. U novějších zakázek je tak již více 

informací k dispozici v rámci tohoto souboru. Zakázky realizované dříve, ke kterým 

jsem měla přístup, však neměly tento výpočet nabídkové ceny uchovaný.  

7. Díky tomu, že faktury se tvoří v systému ABRA, je možné zjistit u všech zakázek 

fakturovanou částku a často i konkrétní pracovníky a stroje přidělené na úkol, spolu 

s informací o době, kterou na zakázce strávili. Chybí však informace o skutečném 

rozsahu (hmotnosti a rozměrech zakázky) a o neočekávaných změnách či 

problémech, které vedli k jiné fakturované částce či času výroby a realizace, než bylo 

původně odhadováno. Chybí tak indikátory toho, z jakého důvodu skončila zakázka 

ve ztrátě, či z jakého důvodu bylo dosaženo mimořádného zisku.  

Pokud by si společnost vypracovala jednoduchou metodiku archivace zakázek, 

která by zahrnovala řešení výše zmíněných problémů, bylo by možné efektivněji dohledávat 

zakázky podobné těm, na kterých začínají pracovat a určovat cenu zakázky přesněji, se 

zohledněním problémů, které v minulosti nastaly. Zakázky by měly být jednoznačně 

označené a všechny soubory, které se k nim vztahují, by měly být ukládány v jednotné 

struktuře a pod danými názvy a především by měly být ukládány. Označení zakázky by mělo 

obsahovat rok zavedení zakázky do systému (či jiný zvolený rok, avšak jednotný pro 

všechny), kód pro osobu, která zakázku vedla a kód, pod kterým je zakázka vedena 

v systému ABRA. Údaje o zakázkách by pak měly být vedeny formou tabulkové databáze, ve 

které by byly u každé zakázky zaznamenány například následující informace:  

- o jakou se jednalo konstrukci,  

- parametry konstrukce (např. hmotnost, délka, povrchová úprava, kvalita svarů apod.), 

- plánovaná doba výroby a realizace,  

- nabídková cena, 

- skutečné náklady, 

- čas, který byl věnován výrobě a realizaci,  

- fakturovaná částka, 

- poznámky, které by uváděly důležité informace o problémech a specifika zakázky.  

To by vedlo ke zvýšení efektivity při dohledávání podobných řešení a umožňovalo 

by to přehled, který by usnadnil odborné odhady zaměstnanců. Již samozřejmě existují 

softwarová řešení, která mají pod správou celou zakázku, umožňují fulltextové vyhledávání, 

celý proces archivace a analýzy dat velice usnadňují, avšak jsou s tím spojené další náklady, 

které jsou prozatím pro mnoho firem ještě nezajímavé. Při zavádění modelování formou BIM 

nabyde digitalizace a archivace na větším významu.  
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8. Výsledná doporučení a metodika 

Pro plné využití potenciálu neuronových sítí je doporučen následující postup, který shrnuje 

poznatky disertační práce: 

1. UDRŽOVÁNÍ PODROBNÉ DATABÁZE VE SPOLEČNÉM DATOVÉM STANDARDU  

Aby bylo možné data využívat bez odchylek způsobených jejich nepřesností, je 

nutné věnovat dostatečnou pozornost formě, ve které jsou data ukládány a podrobnosti 

informací, která se nesmí vychylovat do žádného extrému.  

Je nutné hledat optimální skladbu a podrobnost dat vždy na míru konkrétní 

firmě/typu zakázek/oblasti výstavby. Česká komora autorizovaných inženýru a techniků 

činných ve výstavbě (ČKAIT), Česká komora architektů (ČKA), Ministerstvo průmyslu 

a obchodu (MPO) a Česká agentura pro standardizaci (ČAS), která koncepčně připravuje 

zavedení metody BIM do české stavební praxe, se dohodli na spolupráci při přípravě DSS 

(datového standardu staveb). Datový standard staveb zajistí takzvanou interoperabilitu dat, 

to znamená, že všechny stavební profese a následně i správci vybudovaného majetku budou 

moci po celou dobu životního cyklu stavby pracovat se stejnými digitálními daty v prostředí, 

na které jsou zvyklí. Důvodem vzniku DSS je sjednotit se na struktuře, rozsahu a definici 

údajů, které mají ke stavbě existovat, a to pro různé její milníky a účely užití dat. DSS se 

bude skládat z dílčích standardů. Jedním z nich je Datový standard informačního modelu 

stavby (DSIMS). V budoucnu je plánovaný vznik datového standardu pro obecný rozpočtový 

formát, standard pasportů pro účely facility managementu a další [84].  

Datový standard má tři části – architekturu, obsah a správu. Architektura zahrnuje 

definice a terminologii pojmů užitých v DSS a předepsaných pro používání ve všech fázích 

stavby. Obsah DSIMS popisuje dvě základní oblasti: grafická (geometrická) data a negrafická 

data. Grafická podoba je určitým způsobem definována IFC formátem - mezinárodně 

uznávaným a běžně používaným formátem souboru s příponou .ifc). Negrafická data jsou 

seznamem vlastností přidělených pro každý typ elementu (okno, dveře, schodiště, zeď, 

světlo, místnost, vypínač). Každá vlastnost bude mít určený název, definici, měrnou 

jednotku, formát, např. číslo, text, výčtový prvek (dveře levé/pravé apod.), logická hodnota 

(ano/ne), datum (např. revize, ukončení záruky apod.). Správa popisuje pravidla a procesy 

změn při úpravách DSIMS [85]. 

Při vedení vnitropodnikové databáze by měl být sledován vývoj v oblasti 

standardizace dat ve stavebnictví a formát, názvy, struktura dat a jejich podrobnost, by měla 

být, pokud možno, v souladu se zaváděným standardem.  
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2. SPRÁVA A ČIŠTĚNÍ DAT 

Neuronové sítě umožňují nejen predikci na základě dat, ale také citlivostní analýzu, 

která odliší data, která jsou pro příklad významná od dat, která pouze vnáší do výpočtu 

výpočetní náročnost a zhoršují schopnost sítě zobecňovat a hledat pravidla a souvislosti, 

a zároveň mají velmi malý skutečný vliv na požadovaný výstup. Postup bude rozdílný 

u zpracování databáze vedené pouze na úrovni jedné společnosti například v tabulkovém 

procesoru a jiný v případě využívání softwaru, který umožňuje analýzu a správu dat přímo 

z BIM modelu.  

Pokud bude subjekt spravovat pouze svá vlastní data, která nebudou co do 

množství postačovat pro optimální model, bude při výběru parametrů, které budou zapsány 

do databáze, rozhodovat odborník na základě zkušeností z realizovaných zakázek a na 

základě sledování trendu v oblasti datových standardů. V případě společného správce 

databáze, která by sbírala data z velkého množství objektů modelovaných v určitém 

softwaru, by naopak byly na místě zmíněné citlivostní analýzy, na základě kterých by se 

ukrojila z modelu část vstupních dat. Dalším přínosem modelů, které pracují s neuronovými 

sítěmi, je ta vlastnost, že optimalizovaná neuronová síť přiřazuje každému vstupnímu 

parametru váhu, podle které lze usuzovat významnost jednotlivých parametrů 

Množství a význam vstupních dat má přímý vliv na kvalitu výsledného modelu. 

Z toho důvodu je tato oblast velmi důležitá a je to jedna z hlavních oblastí, na kterou je třeba 

zaměřit budoucí vývoj.  

3. ŘEŠENÍ NA MÍRU FIRMĚ/ZAKÁZKÁM, VÝBĚR VHODNÉHO SOFTWARU 

Jak již bylo řečeno výše, konkrétní řešení je vždy nutné přizpůsobit problému 

a oblasti, ve které se problém řeší. U některých, úzce specializovaných firem, které si chtějí 

střežit své know-how a které nemají mnoho konkurence, je vhodné řešení výhradně pro 

jejich vlastní využití. Na základě množství a skladby dat je pak nutné určit, zda postačí 

tabulkový procesor, který bude ke své práci využívat kvalifikovaný odborník nebo zda už je 

vhodné přejít na specializovaný software využívající neuronové sítě, případně lze 

zkombinovat schopnosti neuronové sítě a odborníka. 

Společnosti, které pracují v širší oblasti, ve které se pohybuje mnoho subjektů, 

které si tolik nestřeží své know-how a jsou ochotné poskytnout anonymizovaná data a na 

oplátku získat výstupy získané po zpracování dat z celého tržního segmentu, bude vhodné 

centrální řešení, kdy bude databáze spravována společným subjektem. Je už pak na trhu 

a odborné mezioborové diskusi, zda tím subjektem má být stát, soukromá softwarová 

společnost a jaké množství takových správců je vhodné. 



101 

 

Důležité je, že na zpracování tak velkého množství dat už nestačí člověk 

vyhodnocující tabulku a zde přichází ke slovu modelování s využitím metod uvedených 

v práci. Jak už bylo řečeno v příkladové části, je nejen důležité, aby bylo k dispozici 

dostatečné množství dat, ale také, aby byla tato data dostatečně odlišná. Tam, kde nemáme 

od každé situace dostatečné množství příkladů je vhodnější matematická statistika i za 

cenu zkreslení v případě atypických příkladů. Tam, kde máme dostatečné množství od všech 

variant je vhodnější neuronová síť. Ale i v případě využití matematické statistiky najdou 

neuronové sítě své uplatnění při filtraci nepodstatných dat, což povede ke snížení výpočetní 

náročnosti.  A i v případě matematické statistiky, bude v budoucnu po zavedení datového 

standardu a sběru dat skrze BIM modely možné odhady zpřesnit, neboť již bude známo, za 

jaké situace byla data získána a bude tak možné posuzovat podobné příklady.  

4. VOLBA ARCHITEKTURY, ALGORITMU A PŘENOSOVÉ FUNKCE 

Předmětem dalšího výzkumu a vývoje v oblasti predikce za pomocí neuronových 

sítí ve stavebnictví, je zcela jistě hledání vhodné architektury, algoritmů a přenosových 

funkcí pro příslušné oblasti a definice toho, v jakých případech je vhodné použití 

zkoumaných řešení, aby bylo umožněno v procesu modelování konkrétního problému již 

pouze zpřesňovat vhodný model.  

5. PRŮBĚŽNÉ TESTOVÁNÍ A AKTUALIZACE MODELU 

Jako v celém stavebnictví, i zde je třeba myslet na Demingův cyklus - PDCA 

(z anglického plan-do-check-act tedy naplánuj-proveď-ověř-jednej). Abychom zajistili 

neustálé zlepšování modelů, je nutné udržovat stav, ve kterém bude model neustále 

testován a vylepšován na základě informací o tom, jak moc se skutečné, realizované řešení 

od modelu odchýlilo. Vzhledem k tomu, že BIM počítá nejen s přípravnou a projekční fází, ale 

také s fází realizační, s fází správy a údržby, mělo by opravdu být možné model zpětně 

hodnotit.  

V počátku pravděpodobně nebudou firmy motivovány skutečná data zadávat, ať už 

z důvodu časové náročnosti při nedocenění výhod, které to přináší, nebo z důvodu obav, že 

by bylo možné odhalit problémy a nedostatky realizace. Proto k tomuto nejprve 

pravděpodobně dojde prostřednictvím požadavků od zadavatele (v počátku v oblasti 

veřejných zakázek, tedy ze strany státu). Následně by však výhody měli zpozorovat i větší 

soukromí investoři a postupně by se využití těchto metod mohlo stát standardem napříč 

celým segmentem.  
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9. Možné aplikace 

Jedním z problémů, o kterém hovořili respondenti dotazníku (část 5.3.2) jsou 

nekvalitní podklady. Pokud má výše popisovaný systém fungovat, musí být jeho základy 

zakotveny již v projekční fázi. Do výpočtu normy času bude mimo jiné vstupovat specifikace 

použitých prvků. Například v případě ocelových konstrukcí to bude jejich počet, parametry, 

způsob uložení a typ spoje. Prvky bude tedy nutné řádně definovat již na samém počátku 

projekční přípravy. Aby toto mohlo dobře fungovat, musí být vytvořen datový standard, na 

kterém v současnosti pracuje několik subjektů (viz kapitola 3. Cíle disertační práce a 8. 

Výsledná doporučení a metodika) a ideálně toto legislativně ukotvit. 

Informační modelování funguje na principu vkládání prvků do modelu spolu s údaji 

o těchto prvcích, jako je jejich cena, fyzikální vlastnosti, povrchová úprava apod. Pokud 

vložíme k prvku konstrukce údaje, o parametrech, které mají vliv na dobu realizace díla 

(hmotnost, způsob uložení, způsob manipulace, definice spoje, tvar apod.) bude možné 

snadněji spolu s údaji o poloze prvku v systému, které nám rovněž model poskytne a spolu 

s okolními podmínkami, určit dobu provádění a měnit ji v závislosti na tom, jak se mění 

model.  

To, jaká vložíme do modelu data, nám pak předurčuje, k čemu je bude možné 

využít. Neuronové sítě umí pracovat se všemi údaji, které je možné matematicky popsat. 

Neuronové sítě tak bude možné využívat nejen při predikci ceny a doby realizace. Síť by 

mohla vyhledávat souvislosti i v jiných oblastech, například v oblasti analýzy rizik, mohla by 

pomoci při vytváření harmonogramů, kontrolních a zkušebních plánů. Po analýze 

skutečných dat by mohla srovnávat výsledky s podobnými případy a odhalit tak případné 

odchylky a nesrovnalosti.  

10. Souhrn 

Základním cílem práce bylo zkoumat využití biologických algoritmů při oceňování 

a normování práce ve stavebnictví a navrhnout metody úpravy a správy firemních dat 

a jejich využití k tvorbě predikčních modelů aplikujících neuronové sítě spolu se stanovením 

významnosti vstupních parametrů. 

Teoretická část popisuje zavedené postupy normování práce – viz kapitola č. 2.1 

Normování práce ve stavebnictví. Ty jsou v České republice založené výhradně na 

matematické statistice. Přesnější metody, které jsou známy, využívají zjištěných 

matematických závislostí (vícenásobná regresní analýza) a podobností s uskutečněnými 

případy (případové usuzování) – viz kapitola 2.2 Přesnější metody normování práce 

užívané ve světě. Uvedeny jsou základní charakteristiky těchto metod s problémy 
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a nedostatky, které způsobují nedokonalé výsledky. Zpřesnění výpočtu je možné za pomoci 

biologických algoritmů, především neuronových sítí. Závěr teoretické části se věnuje 

biologickým algoritmům, jejich historii, matematické podstatě a obecným možnostem jejich 

aplikace včetně odkazů na již provedený výzkum – viz kapitoly 2.3 Neuronové sítě 

a 2.4 Evoluční algoritmy. Pozornost práce byla dále zaměřena především na neuronové sítě 

a jejich využití při vytváření normativních a firemních podkladů.  

Praktická část je uvedena dotazníkovým šetřením – viz kapitola 5. Dotazníkové 

šetření. První zacílilo na realizační firmy v oboru ocelových konstrukcí. Výstupem jsou 

informace o metodách stanovení doby provádění a ceny ocelových konstrukcí ve stavební 

praxi. Druhý dotazník byl určen pro svépomocné stavebníky s cílem rozšířit databázi cen 

a parametrů rodinných domů, která vstupuje do jednoho z příkladů. 

Pro účely disertační práce byly vytvořeny čtyři příklady, jejichž datová základna je 

popsána v kapitole 6. Data. Údaje byly čerpány z vlastní databáze a z firemní databáze 

společnosti LEMONTA s.r.o., která byla poptána během prvního dotazníkového šetření 

a rozhodla se ke spolupráci.  

Neuronové sítě umožňují predikci doby provádění konkrétních stavebních procesů 

respektive nákladů na jejich realizaci i odhalení souvislostí v dalších oblastech stavebnictví - 

viz kapitola 9 Možné aplikace) i mimo něj - viz kapitola 2.3 Neuronové sítě. Zapotřebí je 

však dostatečné množství kvalitních dat - viz kapitoly 6. Data, 7.1 Příklad č. 1. Pro optimální 

model je důležitá volba architektury neuronové sítě, přenosové funkce a optimalizace 

například pomocí evolučních algoritmů - viz kapitoly 2.3 Neuronové sítě a 2.4 Evoluční 

algoritmy. Neuronová síť se tak optimalizuje vždy přímo na konkrétní problém. Primárním 

účelem práce bylo pochopení principů analýzy dat pomocí neuronových sítí a představení 

možností, které s sebou tato metoda nese - viz kapitola 7. Příklady 1 až 3.  Práce se dále 

zaměřuje na problematiku vytváření firemních a normativních podkladů - viz kapitola 7.4 

Příklad 4. 

Cíle disertační práce spolu s odkazem na kapitoly, kde byla problematika řešena: 

1. Využití principů, na kterých fungují neuronové sítě a stanovení možností, 

které neuronové sítě otevírají v oblasti přípravy staveb, především při 

vytváření normativních podkladů a predikci ceny stavebního díla. Kapitoly 

2.3 Neuronové sítě, 7.1 až 7.3 Příklad č. 1 až 3. 

2. Návrh a testování modelů vytvořených pomocí neuronových sítí za účelem 

predikce nákladů a doby provádění vybraných stavebních procesů (pro 

účely práce jsou zvoleny oblasti novostavby rodinných domů, rekonstrukce 

plochých střech a ocelových konstrukcí). Na příkladech bude vysvětleno, 

jaký vliv má množství a podrobnost dat na kvalitu modelu neuronové sítě, 
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který bude na základě těchto údajů vytvořen. Kapitoly 7.2 až 7.3 

Příklad č. 2 a 3. 

3. Stanovení metodiky určení parametrů procesů, které mají neopomenutelný 

vliv na výsledné hodnoty. Prvním krokem bude sestavení databáze 

s veškerými parametry. Následně se parametry rozdělí podle jejich 

významu. Některé se, spolu s odůvodněním, z výpočtu vyloučí. 

Nejvýznamnější parametry budou určeny samotnou neuronovou sítí 

úpravou jejich váhy (významnosti) ve výpočtu. Kapitoly 7.2 až 7.3 Příklad č. 

2 a 3. 

4. Analýza firemních dat a vytváření podkladů pro automatizaci stavební 

přípravy. Součástí práce je analýza dat konkrétní společnosti 

(LEMONTA s.r.o.) a doporučení pro další úpravu a správu databáze tak, aby ji 

bylo snadné využít pro predikční modely. Kapitola 7.4 příklad č. 4 

Shrnutí poznatků z příkladů uvedených v kapitole 7: 

- čím vyšší je rozsah vstupních hodnot, tím se síť pomaleji adaptuje, ale dosahuje 

přesnějších výsledků, 

- data je možné při adaptaci cyklit, ale je nutné zadat dostatečné množství dat pro toto 

cyklení, aby byl výsledek co nejpřesnější, 

- vzhledem k vysoké náročnosti výpočtu je nutné použití speciálních SW, je třeba zvolit 

takový, který odpovídá znalostem a zkušenostem uživatele,  

- čím vyšší je počet proměnných, tím více různorodých vstupních dat je potřeba pro 

optimální přesnost modelu, 

- ačkoli síť vykazuje malou chybovost na trénovacích a testovacích datech, může 

generovat velmi nepřesné výsledky u nových dat, která nejsou dostatečně podobná 

těm, se kterými se síť již setkala, 

- náhodně zvolené váhy mají vliv na přesnost modelu, když se model při první volbě 

náhodou „trefí“, výsledky jsou tím pozitivně ovlivněny,  

- po adaptaci sítě lze pomocí změn adaptovaných vah provést citlivostní analýzu 

a zjistit míru závislosti závislé proměnné na nezávislé proměnné, lze tak určit 

nezávislé proměnné, které bude možné z dalších výpočtů vyloučit nebo u kterých byl 

jejich vliv modelem přeceněn či nedoceněn (například u rodinných domů byly 

vyhodnoceny jako důležité parametry obestavěný prostor a hlavní stavební 

materiály, naopak nízký vliv na výsledek měl malý rozsah obložení, počet skel ve 

výplních otvorů či podlahová krytina), neuronová síť tedy nejen provádí predikci, ale 

zároveň poukazuje na významné charakteristiky modelu, 



105 

 

- v případě, že se jedná o velké množství proměnných, které generují různorodé 

výsledky, jsou odhady založené na statistice, korigované směrodatnými odchylkami, 

výrazně přesnější, pokud není k dispozici opravdu velké množství dat a precizně 

optimalizovaný model.  

- v případě, že jsou příklady vstupující do výpočtu podobné a je zde malé množství 

parametrů, které mají zásadní vliv na výslednou hodnotu, která se od sebe příklad od 

příkladu výrazně neliší, je možné vytvořit relativně přesný model i s malým 

množstvím dat,  

- odhady založené na statistice mohou být překonány odhady za pomocí neuronových 

sítí v případě, kdy se sledování provádí v úzce zaměřené oblasti, kdy jsou si příklady 

dostatečně podobné a zároveň kdy statistické odhady vychází z dat, která jsou 

výrazně odlišná a šířeji zaměřená.  

V následujících odstavcích jsou problémy uvedeny spolu s návrhem řešení, které 

plyne z práce a spolu s popisem předpokládaného budoucího vývoje případně návrhem 

dalšího zkoumání: 

Tabulka č. 9 Souhrn problémů zjištěných při zpracování práce a možná řešení 

POPIS PROBLÉMU ŘEŠENÍ 

Nedostačující či chybné 

projekční podklady. 

Zavedení datového standardu a správu a formátu BIM a 

ukotvení do legislativy. 

Neudržovaná, neuspořádaná či 

chybějící firemní databáze. 

Zavedení datového standardu a správu a formátu BIM a 

ukotvení do legislativy. 

Nedostatečné množství 

aktuálních dat. 

Sběr standardizovaných dat společným správcem 

softwaru nebo databáze. Trh a odborná diskuse by pak 

určili, kolik takových správců je vhodných a roli státu. 

Nedostatečné propojení dat se 

souvislostmi, za kterých byla 

data získávána, nemožnost 

volby parametrů procesu a 

následné úpravy výstupu na 

základě těchto parametrů. 

Sběr standardizovaných dat společným správcem 

softwaru. Díky propojení informace s konkrétním 

prvkem by byly již tyto údaje provázány. Při modelování 

nového případu by pak buďto neuronové sítě 

selektovaly podstatná data a dále by se usuzovalo dle 

obdobných příkladů nebo by byly neuronové sítě 

využity přímo při modelování souvislostí mezi 

parametry a požadovanými výstupy. 
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POPIS PROBLÉMU ŘEŠENÍ 

Současní správci databází 

neprovádí měření na stavbách a 

z toho důvodu nedochází 

k aktualizaci databází. 

Sběr standardizovaných dat společným správcem 

softwaru ve fázi realizace stavby. Vzhledem k neochotě 

firem tato data poskytovat by muselo být 

pravděpodobně nejprve ukotveno v legislativě 

například v případě veřejných zakázek a následně by 

vývoj pravděpodobně spěl k zavádění tohoto jako 

běžného standardu, který má přímý vliv na kvalitu 

přípravy stavby. 

Nekompletnost současně 

využívaných databází. 

Neustálá aktualizace databází formou sběru dat od 

subjektů využívajících software by přispěla k lepšímu 

naplnění databáze a méně často by pak chyběly často i 

zásadní položky. 

Firmy neumí sami určit cenu za 

svou práci a spoléhají se na 

databáze. Trh je tím v některých 

segmentech pokřiven. 

Neustálá aktualizace cen formou sběru dat spolu 

s většími možnostmi parametrizace by mohly vést 

k větší motivaci firem kalkulovat si svou práci a využívat 

konkurenční výhody. Některé práce by mohly být 

definovány i kvalitativním standardem či by mohl být 

systém doplněn o reference – to už je ale předmětem 

jiného zájmu. 

Firmy nebyly motivovány ke 

spolupráci na této práci neboť si 

neuměly představit přínosy. 

Po implementaci neuronových sítí do SW systémů by 

byl jejich přínos snadno prokazatelný a odblokoval by 

se tak alespoň z části tento problém. To by vedlo k větší 

účasti širšího spektra společností. Data by musela 

vstupovat do databází anonymizovaná a firmy by si 

měly řídit, jaká data se systémem budou sdílet. 

Firmy se neučí ze svých chyb Sběr dat a jejich analýza neuronovými sítěmi může 

probíhat nejen v oblasti času a nákladů, ale i v oblasti 

analýzy rizik, při sestavování kontrolních plánů, plánů 

BOZP, při generování technologických dokumentů, 

harmonogramů apod. Neuronové sítě v takových 

příkladech opět hledají souvislosti mezi parametry 

procesů a zadanými údaji. 
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11. Závěr 

Neuronové sítě jsou předmětem zkoumání téměř 80 let [54], čtyřicet let trvalo, než 

byly neuronové sítě řádně doceněny [57], což bylo ovlivněno i nízkými výpočetními výkony. 

Nyní jsou již díky technologickému pokroku součástí běžně používaných softwarových 

nástrojů. Například anglický abstrakt v úvodu této práce byl před finální úpravou, která 

musela být provedena člověkem (autorkou práce), přeložen pomocí nástroje, který využívá 

schopnosti učení neuronových sítí. Úroveň překladu, který provádí neuronové sítě (tzv. třetí 

generace překladačů) a který byl společností Google spuštěn v roce 2017, je svou kvalitou 

o řády výše oproti dříve používanému statistickému vyhodnocování (druhá generace 

překladačů, první generace viz pojmy) [86].  

Přínos pro vědní obor Technologie staveb: Práce otevírá nový způsob, jakým je 

možné v budoucnu vhodně řešit nejen normování práce, ale i další oblasti přípravy staveb, 

při kterých provádíme predikci na základě realizovaných procesů. V současné době se rozvíjí 

projektování staveb metodou BIM, což přinese možnosti úschovy a využití dat, které nikdy 

dřív nebyly možné. Hlavní přínos práce pro vědní obor spočívá v realizaci příkladů, které na 

základě reálných vstupních dat, modelují neuronové sítě, které predikují náklady na realizaci 

vybraných stavebních procesů.  

Přínos práce pro praxi: Součástí práce byla komunikace s odborníky z praxe. Přínos 

práce pro praxi spočívá v lokalizaci problémů, které se vyskytují v průběhu přípravného 

procesu výstavby a v návrhu metod a postupů, které by mohly tyto nedostatky redukovat, 

snížit jejich dopad či je úplně z procesu vyloučit. Navrhované postupy s sebou také přináší 

větší míru automatizace, která urychlí opakující se procesy a vytvoří více prostoru pro 

kvalifikovanou odbornou práci. Za předpokladu, že bude k dispozici dostatečné množství 

dat a provede se další výzkum v oblasti optimalizace neuronových sítí, by měly postupy 

představené práci vést k optimálním predikčním modelům. Algoritmy by pak mělo být 

možné integrovat přímo do běžně využívaných softwarových nástrojů, které využívají 

stavební a inženýrské firmy. Sběr, analýza, čištění a implementace dat by pak za neustálého 

zpřesňování a optimalizace, měly probíhat bez nutnosti přidružené práce dotčených firem, 

pouze pod správou softwarové firmy.  

Přínos práce pro pedagogický proces: Studium příkladů a algoritmů řešených 

v této práci rozšíří matematické znalosti a zvýší povědomí o souvislostech mezi teorií 

a praxí v oblasti přípravy staveb. Práce shrnuje poznatky teoretické a ze současné praxe, 

historii a především o budoucnosti metod využívaných nejen při normování práce, ale 

během celé přípravy včetně projekční fáze. Proto se výsledky práce mohou úspěšně uplatnit 
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zejména v magisterském studiu oboru Technologie staveb na všech stavebních fakultách 

vysokých škol v ČR i SR. 

Další výzkum a vývoj v oblasti predikce za pomocí neuronových sítí ve 

stavebnictví: Předmětem dalšího výzkumu a vývoje v oblasti predikce za pomocí 

neuronových sítí ve stavebnictví, je zcela jistě hledání vhodné architektury, algoritmů 

a přenosových funkcí pro příslušné oblasti, neboť tyto parametry mají značný vliv na výkon 

sítě. Bude nutné optimalizovat složitost výpočtu a zároveň udržet chybovost modelu 

v mezích tolerance.  Mělo by být definováno, v jakých případech je vhodné jaké řešení, aby 

bylo možné v procesu modelování konkrétního problému optimalizovat datovou základnu 

a volit a zpřesňovat vhodný model. K tomu bude především nutný dlouhodobý sběr 

různorodých informací.  

Jak již bylo konstatováno v kapitole 2.3 - Neuronové sítě, původním cílem výzkumu 

neuronových sítí byla snaha pochopit a modelovat způsob, jakým myslíme a způsob, jakým 

funguje lidský mozek [23]. Neuronové sítě nelze při současné úrovni poznání vnímat jako 

náhradu za zkušené odborníky. Neuronové sítě jsou užitečným nástrojem, díky kterému je 

možné vyhodnocovat velké množství dat velice efektivně, avšak stále pod dohledem 

člověka, který přemýšlí v souvislostech, ve kterých to neuronová síť nedokáže.  
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(55) Parciální derivace Etotal podle outh1. (alg. backpropagation). 
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(56) Parciální derivace Etotal podle neto. (alg. backpropagation). 

(57) Parciální derivace neto podle outh1. (alg. backpropagation). 

(58) Výstup pro neuron o ve vnitřní vrstvě (outh1). (alg. backpropagation). 

(59) Parciální derivace outo podle neth1. (alg. backpropagation). 

(60) Parciální derivace neth1 podle w1. (alg. backpropagation). 

(61) Parciální derivace Etotal podle w1. (alg. backpropagation). 

(62) RMSE = root mean-squared error - Odmocnina ze střední kvadratické chyby. 

(63) MAE = mean absolute error - střední absolutní chyba. 
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