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Tématem předložené diplomové práce je problematika identifikace hodnot materiálových 
parametrů s využitím výsledků zkoušek různých konfigurací. K identifikaci byla využita 
metodika inverzní analýzy založená na umělých neuronových sítích. V první části práce jsou 
studovány možnosti využití testů na tzv. vliv velikosti, v druhé části je pak provedena analýza 
možnosti identifikace parametrů s využitím lomové zkoušky trámce se zářezem v tříbodovém 
ohybu a krychelné tlakové zkoušky. Výše uvedené studie byly provedeny za účelem rozšíření 
sady materiálových parametrů, které lze získat inverzní analýzou ze standardních 
laboratorních zkoušek a následně použít při pokročilých nelineárních analýzách konstrukcí 
z kvazikřehkých materiálů. 

Při řešení problematiky musel diplomant samostatně nastudovat řadu témat nad rámec 
běžného studia, a to zejména z oblasti metod umělé inteligence, optimalizačních technik či 
stochastické nelineární analýzy. V této oblasti byl velmi činný a provedl rešerši literatury nad 
rámec doporučený vedoucím práce. Během řešení provedl celou řadu časově náročných 
stochastických nelineárních analýz a řešení optimalizačních úloh při učení neuronových sítí. 
Byly zkoumány různé varianty vstupních vektorů pro inverzní úlohu. Mnoho z nich se v práci 
bohužel neobjevilo, a ačkoliv většinou představovaly horší řešení, jejich uvedení by umožnilo 
ucelenější pohled na řešenou problematiku a různé varianty řešení. 
Členění práce je logické a přehledné, dobře koresponduje s průběhem jednotlivých dílčích 

analýz. Pouze kapitola o metodě konečných prvků je v kontextu práce nadbytečná. Zde by se 
hodil spíše podrobný popis použitého materiálového modelu a jeho parametrů, které jsou 
předmětem následné identifikace. Obrázky a tabulky mají dobrou vypovídací hodnotu. 
Několik obrázků se nachází v přílohové části, což u některých (použité neuronové sítě, MKP 
modely), vzhledem k jejich důležitosti pro objasnění či dokreslení postupu výpočtu, 
nepovažuji za šťastné řešení. 

Jazyková a slohová úroveň práce je na standardní úrovni. V práci se vyskytuje pár 
pravopisných prohřešků a drobných nedostatků. Závěry či autorovy komentáře jsou v 
některých případech poněkud nepřesné. Výše zmíněné nedostatky jsou však minoritní a nijak 
zásadně nesnižují celkově pozitivní vyznění práce. 

Celkově hodnotím přístup diplomanta k řešení zadané problematiky a výslednou podobu 
diplomové práce pozitivně. Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem doporučuji, aby, po 
úspěšné obhajobě a složení státní zkoušky, byl uchazeči udělen titul „inženýr“ (Ing.). 
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