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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Využití metody kriging v inženýrských úlohách s neurčitostmi 

Autor práce: Jakub Tvrzník 
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Vořechovský, Ph.D. 

Popis práce: 

S panem Jakubem Tvrzníkem jsem se setkal v roce 2016 jako učitel předmětu Základy stavební 
mechaniky. Jakub se projevoval jako šikovný student v pravidelné výuce a zkoušku složil 
s hodnocením A. Tehdy jsme se dohodli na spolupráci nad rámec povinné výuky. Časem jako 
zajímavé téma vyplynula právě možnost nastudovat si krigování jako interpolátor vhodný pro řadu 
inženýrských aplikací. Téma krigování a regrese je zajímavé i z pohledu teorie náhodných polí a také 
jako nástroj pro optimální adaptivní zahušťování návrhu plánovaného experimentu. 
 
Tyto aspekty krigování se prorýsovaly do zadání bakalářské práce. Pan Jakub Tvrzník zadání beze 
zbytku splnil. Nastudoval si teorii krigování, naprogramoval vlastní software v jazyku C++ a provedl 
řady numerických analýz. Některé z nich popsal ve své bakalářské práci, která může posloužit nejen 
jako důkaz jeho schopnosti samostatné systematické práce, ale i jako vhodný prvotní zdroj pro 
dalšího zájemce o tématiku krigování. Jakub obecně popsal princip metody a ilustroval konkrétní 
postup výpočtu na názorném příkladu predikce plochy hladiny podzemní vody v území, kde je známa 
pouze bodová informace. Demonstroval význam predikce střední hodnoty takové funkce a taky 
rozptylu a chyby krigingu s odkazem na to, že kriging nahlíží na interpolovanou funkci jako na jednu 
realizaci náhodného pole. Další příklady pak ukazují, jak lze výsledky využít pro optimální volbu míst 
pro zpřesnění predikce získáním další informace měřením skutečné hodnoty. Celá práce je totiž 
primárně zaměřena na potřebu inženýrů predikovat neznámá pole na základě bodových hodnot 
v případech, kdy získání každé bodové informace je velmi finančně nebo časové náročné.  
 
Práce je napsána česky s použitím typografického systému LaTeX; použití LaTeXu hodnotím kladně. 
Řada obrázků byla vytvořena pomocí otevřených nástrojů jako např. GNUPlot, tedy určitou formou 
programování, což opět kladlo zvýšené nároky na schopnost algoritmizovat úkoly spíše než pracovat 
v uzavřených a snadno ovladatelných komerčních nástrojích. 
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Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 
2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☒ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Jakub pracoval velmi samostatně. Smýšlel velmi prakticky a vždy se pokoušel hledat možnosti 
aplikace nástrojů, které se naučil. Odevzdal bakalářskou práci solidní úrovně a zadání bakalářské 
práce splnil beze zbytku. Prokázal schopnost učit se a nové postupy a znalosti převádět do praxe a 
výsledky své práce vhodně prezentovat. 
Proto doporučuji, aby po úspěšné obhajobě a složení státní zkoušky byl uchazeči udělen titul 
„bakalář” (Bc.). 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

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


