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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Optimalizace návrhu výztuže betonového průřezu 

Autor práce: Nazar Hudyma 

Oponent práce: Doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D. 

Popis práce: 

V první části bakalářské práce je uvedeno rozčlenění metod řešení optimalizačních úloh, 

základní principy a rozdíly v přístupech. Je uvedena obecná formulace optimalizace. 

Ve druhé části je nadefinována účelová funkce optimalizace rozměrů a vyztužení betonového 

průřezu. Jsou blíže popsány dvě metody optimalizace (iterační kvazi-Newtonova metoda pro 

optimalizační problém s bariérovou funkcí a heuristická metoda - genetické algoritmy), které 

byly dále použity při řešení tří příkladů pomocí vlastního vyvinutého algoritmu v prostředí 

Matlabu jako vestavěné funkce. První příklad optimalizuje rozměry a vyztužení průřezu 

namáhaného momentem a normálovou silou, další dva příklady pouze navrhují výztuž v jedné 

nebo více vrstvách. 

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: 

V teoretické části by měla být napřed popsána (nadefinována) optimalizační úloha a pak měl 

následovat popis metod řešení. Úloha je bohužel nadefinována až na konci kapitoly 1 

(podkapitola 1.4). Chybí nadefinování značení některých veličin (optimalizované proměnné, 

zápis omezujících podmínek apod.), které je v práci nejednotné. Např. pro vektor 

optimalizovaných proměnných jsou použity tři zápisy (X, θ, x), také není zřejmé, zda se jedná o 

jedinou proměnnou či vektor (není dodržován zápis vektorů). Symboly pro popis 

matematických vztahů se liší i v rámci jednotlivých kapitol, nebo stejný symbol značí odlišné 

veličiny (např. 2.2.1, kde byly zřejmě použity různé informační zdroje).  
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Jsou opravdu citovány všechny zdroje, zejména v kap. 2.2.1? Domnívám se, že uvedená 

formulace neodpovídá citované literatuře. 

Připomínky k řešeným příkladům:  

 Chybí jednoznačný popis některých vstupních údajů týkajících se polohy výztuží (c, c1 atd.). 

 Vztahy 2.29 až 2.33 neodpovídají mezní únosnosti průřezu namáhaného ohybovým 

momentem a normálovou silou (některé odpovídají namáhání pouze momentem (ale s 

chybně vypočítaným těžištěm výztuže a polohou neutrální osy), nebo jsou zcela špatně). 

Zásadním problémem je, že chybí zápis jejich odvození. 

 Maximální přípustná plocha výztuže (2.35) a uvažovaná vzdálenost mezi jednotlivými 

výztužemi (2.37) nesplňuje konstrukční požadavky citované normy.  

 Ve vztahu pro minimální přípustnou plochu výztuže (2.36) je chybně uvedena účinná výška. 

Uvedené připomínky se promítají i do zápisu omezujících podmínek dalších dvou příkladů.  

 Některé vztahy jsou napsány velmi formálně (pro více vrstev výztuže, např. 2.53, 2.54 a 

vztah pro kontrolu využití výztuže 2.55). 

 V omezujících podmínkách je uvedena opačná relace (lépe by bylo zapsat omezující 

podmínky správně matematicky a nekombinovat zápis s jazykem Matlabu). Nejsou 

uvedeny horní a dolní hranice všech proměnných (příklad číslo 1) jak je použito v Matlabu. 

Algoritmy v Matlabu ne vždy odpovídají uvedeným vztahům: např. je použita jiná účelová 

funkce, jiná normálová síla, odvození těžiště tlačených ploch betonu v momentové podmínce, 

výpočet polohy neutrálné osy a poloha posuzované výztuže v podmínkách pro kontrolu využití 

výztuže nad mez kluzu.  

Dotazy k práci: 

 Proč se v kvazi-Newtonových optimalizačních metodách nepočítá Hessova matice 

v každém kroku, ale pouze její určitá aproximace? 

 Jak vypadají podmínky rovnováhy sil na obdélníkovém průřezu namáhaném normálovou 

silou a ohybovým momentem pro dvě vrstvy výztuže? Zapište je, spočítejte únosnost 

průřezu z příkladu 3 a odvoďte omezující podmínky. 

Přes uvedené nedostatky a chyby v algoritmech byly pro optimalizaci jednoduchých úloh 

získány výsledky, což dokazuje funkčnost algoritmu (ne všechny omezující podmínky se 

uplatňují). Je škoda, že není uvedena ruční kontrola výsledků (zejména únosnost), která by 

zřejmě uvedené chyby odhalila. 

Závěr: 

Student prokázal schopnost pracovat se zahraniční literaturou, prostudovat ji, vyhledat si 

potřebné informace a vytvořit ucelený popis problematiky. Cenná je také schopnost 

problematiku algoritmizovat v prostředí Matlabu, která není běžně na fakultě vyučována.  

Bohužel kvalita práce je snížena z důvodu nepřesností a chybného odvození omezujících 

podmínek pro únosnost a konstrukční zásady.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 
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