
 Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

1 / 2 

Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Využití metody kriging v inženýrských úlohách s neurčitostmi 
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Oponent práce: doc. Ing. David Lehký, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce pojednává o interpolační metodě kriging a její aplikaci na vybrané 
inženýrské úlohy. Interpolované hodnoty, vypočítané jako vážený průměr známých funkčních hodnot 
sousedních bodů, jsou modelovány Gaussovským procesem podle apriorních kovariancí. Za 
vhodných předpokladů dává kriging nejlepší lineární nestrannou předpověď střední hodnoty. 
Získaný aproximační model zároveň respektuje známé funkční hodnoty původní funkce.  Metodu lze 
mimo jiné účinně využít při efektivním návrhu experimentu. Téma práce považuji za velice aktuální. 

Práce je rovnoměrně rozdělena na teoretickou a aplikační část. V teoretické části jsou nejprve 
stručně definovány a popsány všechny důležité pojmy a metody, které jsou nezbytné pro následnou 
aplikaci krigování. Praktická část práce pak popisuje aplikaci metody na úlohy z geotechniky a 
stavební mechaniky.  

Z odborného hlediska považuji práci za nadstandardní. Pro splnění požadavků zadání musel student 
nastudovat několik nových metod nad rámec znalostí běžného bakalářského studia a ty pak úspěšně 
aplikovat na vybrané úlohy. V práci pak umně využívá a cituje několik vhodných odborných textů. 
Výsledky jednotlivých analýz rovněž dokázal kriticky zhodnotit. 

Formální, grafická a jazyková úroveň práce je velmi slušná. Drobné prohřešky se najdou, ale nejsou 
nijak zásadní. Vypíchnout lze snad občasné chybějící reference na obrázky v textu a podrobnější 
vysvětlení, co obrázky zobrazují (částečné vysvětlení se občas nevhodně objevuje v titulku 
obrázku). Někde také chybí popisky os u grafů (např. Obr. 1.1 a 1.2). U řešených příkladů pak 
postrádám podrobnosti k volbě variogramu a určení jeho parametrů, což je pro získání správného 
řešení zásadní. U druhého a třetího příkladu jsou uvedeny převážně výsledky, avšak chybí 
podrobnější popis vlastního řešení. Zhodnotit správnost získaných výsledků je tak velmi obtížné. Pro 
zachování přehlednosti se daly podrobnosti řešení uvést např. do přílohy práce. 

Při vypracování práce se student držel daného zadání. Nastudoval a aplikoval metodu kriging pro 
předpověď neznámé hodnoty pomocí znalosti omezeného množství známých hodnot. Provedl 
srovnání účinnosti metody pro různé varianty známých vstupů. Nakonec zhodnotil výsledky a 
zformuloval příslušné závěry. Definované požadavky lze tedy považovat za splněné. 
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Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. V příkladu 1 jste zvolil sférický variogram (Obr. 4.2). Uveďte důvody použití tohoto typu a 
podrobnosti stanovení jeho parametrů pro změřená data. Naznačte postup, jak se obecně 
postupuje při volbě vhodného variogramu. 

2. Nemá být praktický dosah exponenciálního variogramu 3d místo 3a, viz str. 27, a 
Gaussovského 1,73d místo 1,73a, viz str. 29? Pro jakou hodnotu h má sinový model zbytkový 
rozptyl c0, viz Obr. 2.13? Může být tato hodnota záporná? Nemá být u obecného lineárního 
modelu v rovnici (2.15) hodnota g(h = 0) rovna c0 místo 0? 

3. V práci není uveden vztah mezi variogramem a kovarianční funkcí. Jak je definován? Neměl 
by druhý vzorec na str. 47 nahoře začínat c1–c1[.] namísto c0–c1[.]? Uveďte, jak daný vzorec 
vznikl a jak souvisí se vztahem 2.9. pro výpočet g(h). 

4. U příkladu č. 3 vychází hodnota únosnosti po přidání dodatečného měření téměř 
dvojnásobná oproti výchozí konfiguraci. Jaká by vycházela únosnost, pokud by ve výchozí 
konfiguraci nebylo k dispozici měření v bodě 2? Je možné u metody krigování redukovat 
rozptyl mezi vzdálenými body, např. využitím předem známé (apriorní) variability dané 
veličiny? 

Závěr: 

Celkově hodnotím odbornou úroveň, postup řešení a výslednou podobu bakalářské práce jako 
výbornou. Autor prokázal schopnost samostatně pracovat a získané výsledky srozumitelně 
prezentovat. Výše uvedené drobné nedostatky nijak nesnižují celkovou kvalitu a přínos práce. 
Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 4. 6. 2019                         Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


