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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Pokročilé simulační metody pro spolehlivostní analýzu konstrukcí 

Autor práce:  Bc. Aleksei Gerasimov 
Oponent práce: doc. Ing. David Lehký, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená diplomová práce se zabývá porovnáním účinnosti simulačních metod pro odhad malých 
pravděpodobností poruchy. Otázka vývoje efektivních simulačních a aproximačních metod pro výpočet 
ukazatelů spolehlivosti je předmětem výzkumu mnoha renomovaných výzkumných pracovišť po celém 
světě. Řešené téma proto považuji za velmi aktuální.  

Autor v práci studuje způsoby a efektivitu statistického vzorkování vstupních veličin pro různé metody. 
Vedle etablovaných metod Monte Carlo a Importance sampling se zaměřil na použití Voroneho teselace, 
kdy je prostor náhodných veličin dekomponován na základě vzdáleností od jednotlivých vzorků, a tím 
získány jejich váhy (pravděpodobnosti). Vybrané metody srovnává při odhadu pravděpodobnosti poruchy 
dvou teoretických funkcích poruchy a na příkladu ocelového příhradového vazníku pro mezní stav 
použitelnosti.  

V práci je dále zkoumána možnost tzv. adaptivního vzorkování, kdy jsou postupně přidávány nové vzorky na 
základě výsledků předchozích simulací. To je velmi cenné zejména při potřebě rozšíření stávajícího 
simulačního plánu s ohledem na často extrémní výpočetní náročnost celého procesu.  

Práce dále obsahuje tři přílohy doplňující vhodným způsobem probíraná témata. Třetí z příloh představuje 
poměrně podrobnou aplikaci simulačních metod při spolehlivostním výpočtu úlohy z geotechniky. Nabízí se 
otázka, zda by se, vzhledem ke svojí délce a míře podrobnosti, nehodila spíše jako závěrečná aplikační 
kapitola do hlavní části práce. 
 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Komentář k bodům 1. až 5.: 

Z obsahu práce je zřejmé, že diplomant do hloubky nastudoval teorii použitých simulačních metod, nad 
rámec znalostí z běžného studia pak přidal i několik nových progresivních metod. V práci využívá a cituje 
celou řadu kvalitních odborných textů. Z teoretického výkladu použitých metod a jejich aplikace je zřejmé, 
že si potřebnou problematiku důkladně osvojil a dokáže ji úspěšně aplikovat. Výsledky jednotlivých analýz 
pak dokázal kriticky zhodnotit, poukázal na případné nedostatky a vyvodil patřičné závěry i předpoklady pro 
případné další zlepšení. Za drobný nedostatek lze považovat příliš stručný výklad některých postupů a 
chybějící podrobnosti k řešeným úlohám, např. přesná formulace vzorkovacích hustot v jednotlivých 
příkladech atd. Rovněž ukázka kódu z knihovny GNU Octave v části 1.3 není nijak uvedena a blíže 
vysvětlena, a tak působí poměrně nesrozumitelně. I přes tyto nedostatky lze odbornou kvalitu práce a 
vhodnost použitých metod považovat za velmi dobré. 

Formální a grafická úroveň práce je dobrá. Práce je logicky strukturovaná, v úvodu jí však chybí jednoznačné 
definování cílů. Obrázky a tabulky vhodně doplňují textovou část a efektivně tak prezentují zejména získané 
výsledky. Výtku si zaslouží kvalita některých obrázků, zejména pak často nevhodná (a mezi obrázky 
proměnná) velikost fontů (např. na Obr. 1.6, 4.1 či 4.3 je použitý font oproti textu práce extrémně malý, na 
Obr. 4.2 pak naopak příliš veliký). Na některých obrázcích rovněž chybí popisky os (např. Obr. 1.7, 3.1, 4.1 
atd.) či zvolené jednotky vyobrazených veličin (Obr. 1.5). V části 1.1 pak schází číslování uvedených rovnic.  

Hodnocení jazykové úpravy práce je poněkud obtížné. Práce je psána v českém jazyce, autor však není 
rodilým mluvčím, což vede k řadě drobných jazykových nedostatků. Přesto je práce poměrně dobře čitelná. 
Spíše než k pochopitelným jazykovým prohřeškům lze mít výtku k některým formulacím, které působí příliš 
familiárně a do odborného textu se nehodí. 

Při vypracování práce se diplomant držel daného zadání. Zvolil některé z doporučených simulačních metod 
(ne však všechny), nastudoval postupy vzorkování veličin, srovnal jejich účinnost na vybraných příkladech, 
zhodnotil výsledky a zformuloval příslušné závěry a doporučení.  Definované požadavky zadání tedy splnil. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Při výpočtu příhradové konstrukce pomocí fuzzy přístupu převádíte náhodné veličiny na fuzzy 
zobrazení natažením hodnot rozdělení veličin tak, že jejich modus odpovídá řezům a = 1 s tím, že 
předpokládáte výskyt veličin kolem středních hodnot. Odpovídá modus veličin jejich střední 
hodnotě, pokud mají lognormální nebo Gumbelovo rozdělení? 

2. Uveďte srovnání vámi použitého vzorkování se vzorkováním pomocí stratifikované simulační 
metody Latin hypercybe sampling. 

3. V práci jste se zaměřil výhradně na simulační metody. Zhodnoťte jejich výhody a nevýhody v 
porovnání s aproximačními metodami pro výpočet ukazatelů spolehlivosti. 

4. V metodě adaptivního vzorkování používáte metody výpočtové geometrie, kdy se snažíte nově 
přidanými vzorky snížit prostorovou neurčitost. V testovacích úlohách používáte statisticky 
nezávislé náhodné veličiny. Lze metodu použít pro případ korelovaných veličin? Pokud ano, 
naznačte postup výpočtu? 
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Závěr: 

Celkově hodnotím postup řešení zadané problematiky a výslednou podobu diplomové práce pozitivně. 
V práci se najde několik nedostatků uvedených výše, které však výrazně nesnižují její celkovou kvalitu a 
přínos. Diplomant prokázal schopnost samostatně pracovat a získané výsledky srozumitelně prezentovat. 
Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  24. ledna 2019  Podpis oponenta práce………………………………… 


