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Názov témy diz. práce:  Modelování silových účinků působících na dopravní 

                                       a manipulační zařízení s cílem jejich optimalizace 
Autor:       Ing. Antonín Šťastný 

Školiteľ:      doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. 

Školiace pracovisko:     Ústav  automobilového a dopravního inženýrství FSI VUT v 

Brně  

 

 Posudok bol vypracovaný na základe listu Č.j.: 243/13903/15/Vrb dekana FSI VUT v 

Brne, zo dňa 08.07.2015.   

 

Faktografické údaje 

Predložená dizertačná práca bola vypracovaná na Ústave automobilového 

a dopravního inženýrství Fakulty strojní VUT v Brne. Obsahuje 113 strán vrátane štyroch 

príloh, 74 obrázkov, 16 tabuliek v práci a 8 tabuliek je v prílohách, 79 literárnych prameňov. 

Po formálnej stránke a grafickej úprave vyhovuje dizertačná práca požiadavkám kladeným na 

tento druh graduačných prác. Je rozčlenená do 11 kapitol, ktoré sú logicky členené a 

obsahovo vyvážené.  

 

Aktuálnosť problematiky a obsahová náplň 

 V dizertačnej práci je navrhnutá metodika optimalizácie navrhnutej koncepcie riešenia 

nosných uzlov dopravných a manipulačných zariadení s tým, že je využiteľná pre ľubovoľné 

tenkostenné, stenovo-doskové úlohy nosných oceľových konštrukcií. Aktuálna problematika 

optimalizácie zahŕňa súčasne platnú odbornú legislatívu, ktorá v práci je využitá prevažne pri 

definovaní okrajových podmienok a  vymedzenia návrhového priestoru. Svojím spôsobom 

prácu môžeme považovať za jednu z prvých v oblasti dopravnej a manipulačnej techniky, 

ktorá využíva kombináciu metód v rámci automaticky pracujúceho algoritmu. 

  

Ciele práce 

 

 Cieľom dizertačnej práce bolo navrhnúť metodiku optimalizácie pre už existujúci 

koncepčný návrh nosného uzla dopravného resp. manipulačného zariadenia. Dizertačná práca 

bola rozdelená na niekoľko čiastkových úloh, ktoré sú zahrnuté v samostatných kapitolách. 

Obsahovo najrozsiahlejšia je 4. kapitola, v ktorej  autor venuje pozornosť dielčim metódam 



   

tvoriacim optimalizačný reťazec všeobecnej formy metodiky. Metodika využíva parametrické 

MKP modely pre vykonanie štrukturálnej analýzy v rôznych konfiguráciách navrhovaného 

uzla konštrukcie a matematické aproximačné metódy pre popis účelovej funkcie  

a obmedzujúcich podmienok optimalizácie.  Záverom práce je verifikácia navrhnutej 

metodiky na riešenie problému optimálneho usporiadania nosníka žeriavovej traverzy 

skriňovej konštrukcie s cieľom minimalizovať hmotnosť. Výsledky boli štatisticky 

spracované. Všetky vytýčené ciele boli splnené 

 

Zvolené metódy spracovania a postup riešenia  

 

 Doktorand sa správne rozhodol pri výbere a použití výpočtových metód, spôsobe 

prístupu pri plánovaní experimentov a simulácii. Pozitívne hodnotím výber metriky pre 

hodnotenie kvality aproximácie a voľbu kombinácie dvoch principiálne odlišných metód na 

vzájomnú verifikáciu výsledkov. Z gradientných metód je zvolené sekvenčné kvadratické 

programovanie a z heuristických metód je zvolený genetický algoritmus.   Na žeriavovej 

traverze nosnosti 20t a dĺžky 4m je navrhnutá metodika testovaná, pričom parametrom 

optimalizácie je hmotnosť traverzy, ktorá má byť minimálna, ale zároveň hmotnostne 

optimalizovaný nosník musí spĺňať pevnostné požiadavky dané platnou legislatívou.   

 Zvolené výpočtové metódy, spracovania výsledkov a následnej simulácie boli zvolené 

správne. Viedli k výsledkom, s ktorými je možné pracovať ďalej.  

 

Zhodnotenie výsledkov dosiahnutých doktorandom 

 

 Na základe spracovania dizertačnej práce je možné konštatovať, že doktorand je 

s danou problematikou veľmi dobre oboznámený. Samotné závery riešenia potvrdzujú, že 

výsledky riešenia sú dostatočne presné a sú použiteľné aj pre praktické účely. Preukázal 

dostatočné vedomosti pri voľbe dielčich metód optimalizácie, prehľad legislatívnych 

a normou daných usmernení potrebných pre takýto prípad výpočtu. Preukázal schopnosti pre 

prácu s výpočtovými a simulačným programami.  

 

Význam pre prax a pre rozvoj vedného odboru 

 

 Prínosom dizertačnej práce je súbor odporúčaní, poznatkov a postupov vedúcich 

k vytvoreniu metodiky optimalizácie niektorých parametrov určitých špecifických konštrukcií 

nosných uzlov zariadení. Aplikácia prezentovanej metodiky však vyžaduje určitú úroveň 

základných poznatkov o metódach použitých pri optimalizácii. Každá konštrukcia je 

jedinečná a má svoje špecifiká, ktoré je potrebné správne kvantifikovať. Ako som už uviedol 

v úvode, svojím spôsobom prácu môžeme považovať za jednu z prvých v oblasti dopravnej 

a manipulačnej techniky, ktorá využíva kombináciu metód v rámci automaticky pracujúceho 

algoritmu. 

 

Publikačné aktivity doktoranda 

 

 Doktorand v práci uvádza 1 svoj výstup [71] z oblasti, v ktorej je aj samotná 

dizertačná práca. Predpokladám, že jeho publikačná aktivita je rozsiahlejšia, iba nie je 

uvádzaná v práci.  

 

Formálna úprava dizertačnej práce a jazyková úroveň 

 

 Dizertačná práca je po stránke štruktúry spracovaná veľmi dobre. Jednotlivé kapitoly 

na seba logicky nadväzujú. Formálne spracovanie je tiež bez väčších nedostatkov a to vrátane 

jazykovej úrovne. Práca obsahuje niekoľko malých gramatických nedostatkov.  



   

 

Pripomienky k dizertačnej práci 

 

- Na str. 12 – druhý riadok: „...dosažení co nejnižší hmotnosti nebo tuhosti.“ Tuhosť 

spravidla požadujeme rovnakú alebo určite vyššiu pri zachovaní hmotnosti; 

- Na str.16 posledný odstavec - označenie indexom 7 „...na hranici mezních stavů
7
“  

pod čiarou je vysvetlené napr. mezní stav pružnosti, mezní stav stability tvaru. Vo 

všeobecnosti v prípade oceľových konštrukcií rozlišujeme:  

• medzné stavy únosnosti,  

- súvisia s bezpečnosťou a trvanlivosťou; 

• medzné stavy používateľnosti; 

 - súvisia s používateľnosťou. 

- Str. 37 – uvádzate, že navrhnutá metodika využíva iba spojité metamodely. Vedeli 

by ste uviesť príklad na nespojitý metamodel? 

- Na niektorých obrázkoch je použitá neprimeraná veľkosť písma vzhľadom 

k ostatnému textu (napr. 4.30, 7.13 až 7.17) 

-  Str.60 prvý odstavec – aké je to „programatické“ vytváranie parametrických 

výpočtových modelov? 

- Str. 76, tab. 7-3 – v texte je použité označenie SKP, v tabuľke 7-3 SQP. Ktoré je 

správne? 

- Čím si vysvetľujete, že v obidvoch postupoch (2D, 4D varianty) už v prvom kroku 

máte tak vysoké hodnoty koeficientov determinácie? 

 

 

 

Záverečné zhodnotenie 

  

  Na základe vyššie uvedeného môžem konštatovať, že doktorand Ing. Antonín Šťastný 

spracovaním svojej dizertačnej práce na tému „Modelování silových účinků působících na 

dopravní a manipulační zařízení s cílem jejich optimalizace“  preukázal veľmi dobré 

teoretické znalosti. Taktiež splnil ciele, ktoré boli dizertačnou prácou stanovené.  

 Pretože práca Ing. Antonína Šťastného spĺňa všetky požiadavky a podmienky, 

odporúčam túto prácu k obhajobe v danom študijnom odbore a po úspešnej obhajobe 

k udeleniu vedeckej hodnosti PhD. 
 

 

 

 

  

V Košiciach 28.08.2015                                                 doc. Ing. Jozef Kuľka, PhD. 
                                                                                                       Oponent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

VYJADRENIE K PREDLOŽENÝM TÉZAM  
DOKTORANDSKEJ DIZERTAČNEJ PRÁCE 

 

Predložená skrátená verzia téz dizertačnej práce má členenie kapitol, ako je odporúčané 

v priloženom doprovodnom liste.  Jednotlivé kapitoly sú síce stručné, ale vystihujú podstatu, 

aká je prezentovaná v dizertačnej práci. Odporúčam, aby do téz dizertačnej práce si autor 

rozšíril použitú literatúru o vlastnú publikačnú aktivitu. 

 

 

 

V Košiciach 28.08.2015                                                 doc. Ing. Jozef Kuľka, PhD. 
                                                                                                       Oponent 


