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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Stanovení hodnot vstupních parametrů pokročilých materiálových 
modelů s využitím optimalizačních metod  

Autor práce:  Bc. Pavel Koudela 
Vedoucí práce: Ing. Juraj Chalmovský, Ph.D. 

Popis práce:  

Využití kvalitního materiálového modelu je nezbytné pro úspěšné využití numerických 
metod v geotechnice. Cenou za nárůst komplexnosti soudobých materiálových modelů je ale 
často zvýšení počtu vstupních parametrů a tím časové náročnosti jejich kalibrace. Možným 
řešením tohoto problému je automatizace procesu získání vstupů s využitím optimalizačních 
metod. Předkládaná diplomová práce se zabývá rozborem a implementací jedné z těchto 
metod. 

V úvodní kapitole autor zdůvodňuje aktuálnost a potřebnost řešené problematiky a 
specifikuje strukturu práce.  

Ve druhé kapitole je uveden teoretický základ a přehled optimalizačních metod. Podrobně 
je zde popsána dále využívána metaheuristická Metoda roje částic (Particle swarm method - 
dále jen PSO) včetně jejího pseudoalgoritmu. V závěru druhé kapitoly jsou shrnuty dosavadní 
aplikace optimalizačních metod v geotechnickém inženýrství.    

Třetí kapitola je zaměřena na rozbor efektivnosti – testování metody PSO. Na začátku 
kapitoly autor podává přehled všech dohledaných variant (nastavení) PSO metody. Samotné 
testování je prováděno na tzv. testovacích funkcích. U těchto funkcí jsou předem známy 
souřadnice jejich globálního extrému. Cílem optimalizační metody je nalézt tyto souřadnice 
při libovolných startovacích souřadnicích. Autor zde v široké míře uplatnil prvky algoritmizace. 
To umožnilo rozšířit rozsah testování a zvýšit jeho efektivitu. Výstupem práce sumarizované 
v této kapitole je výběr vhodného nastavení metody PSO, které je dál využito v praktických 
úlohách. 

Ve čtvrté kapitole autor propojil algoritmus optimalizační metody s řešičem na principu 
MKP (Plaxis 2D). Matematický model dané geotechnické konstrukce je vytvořen jako 
programový kód, který je vnořen do algoritmu optimalizační metody. Optimalizační metoda 
řídí změnu hodnot vstupních parametrů, vyřešení úlohy pro určenou sadu vstupů a získání 
výsledků je pak úkolem řešiče.  Tento cyklus se opakuje až do stavu, kdy rozdíl mezi měřením 
a predikcí splňuje dané kritérium.   

Pátá kapitola představuje těžiště diplomové práce. Výše popsané propojení PSO – MKP 
řešič je aplikováno na třech praktických úlohách: laboratorní zkouška (edometr), in-situ 
zkouška (presiometr), geotechnická konstrukce (pažení hluboké stavební jámy). Samotné 
optimalizaci předchází citlivostní analýza, pomocí které jsou vytipovány vstupní parametry 
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nejvíce ovlivňující výsledek výpočtu. Řízenou změnou počátečních odhadů hodnot těchto 
vstupních parametrů jsou pak získávány jejich optimalizované hodnoty.      

V závěrečné (šesté) kapitole jsou shrnuty získané hodnoty vstupních parametrů. Autor zde 
vyvozuje závěry týkající se rozdílu v dosažených hodnotách. Správně je zde poukázáno na 
pokles deformačních charakteristik v důsledku porušení zeminy při odběru a přípravě vzorku.            

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: 

Práci hodnotím kladně. Autor práce přistoupil ke splnění úkolu s  vysokou motivací a zájmem. 
Práce je výsledkem systematické činnosti v době trvání více než rok. V průběhu zpracování se 
vyskytla řada problémů, při jejichž řešení autor prokázal vytrvalost a píli. Hodnotný je také 
závěr práce, kde autor analyzuje dosažené výsledky kriticky a objektivně, uvádí zjištěná 
omezení a jejich možná řešení. Na výsledky jeho práce lze tedy navázat při dalším využití 
optimalizačních metod ve stavebním inženýrství. Z formálního hlediska je vhodné uvést, že 
práce je vytvořena v profesionálním textovém editoru.  
Práci doporučuji k obhajobě.  
 
Klasifikační stupeň podle ECTS:  A 

Datum:  23. ledna 2018  Podpis vedoucího práce…………………………………  


