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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Optimization of prestressed concrete tendon path 

Autor práce:  Monika Středulová 
Oponent práce: doc. Ing. David Lehký, Ph.D. 

Popis práce: 

Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci teoretické trasy předpínacích kabelů ve tvaru Bézierovy 
křivky za pomocí genetického algoritmu. Hlavním cílem bylo sestavení vhodného algoritmu pro 
zadanou úlohu.  To je nejprve provedeno za pomocí jednodušších testovacích funkcí se známým 
řešením a poté na zjednodušené variantě předpjatého nosníku se dvěma hledanými parametry. 
Následně je realizována vlastní optimalizace trasy a počtu kabelů na dvou řešených nosnících – 
prostém nosníku a spojitém nosníku o dvou nestejně dlouhých polích. Volba optimalizace pomocí 
genetického algoritmu v kombinaci s penalizační funkcí se jeví jako velmi vhodná z důvodu výskytu 
výsledného řešení na hranicích omezujících podmínek a existenci velkého množství lokálních řešení. 
Pro úspěšné splnění zadání práce bylo potřeba nastudovat a zorientovat se v problematice řešení 
předpjatých konstrukcí a metodách optimalizace. Ačkoliv práce řeší pouze jednu partikulární úlohu, 
je zasazena do širšího kontextu, a to zejména z oblasti optimalizačních metod, což svědčí o 
důkladném prostudování a pochopení řešené problematiky. Vyzdvihnout je zapotřebí i úsilí, které 
studentka věnovala naprogramování optimalizačního algoritmu v jazyce Python a jeho propojení 
s TDA modulem pro řešení předpjatých nosníků.  
Textová část práce je kvalitně a pečlivě zpracovaná. V práci jsou jednoznačně definovány její cíle, 
které jsou pak do důsledků splněny. Práce má vhodně zvolenou strukturu. Jednotlivé části na sebe 
úzce a logicky navazují, což dobře reflektuje postup jednotlivých prací při výběru metod, tvorbě 
algoritmu, jeho testování a následné aplikaci. Rovněž slohová úroveň je na odpovídající úrovni. Práce 
je psaná anglicky, přičemž, pokud jako nerodilý mluvčí mohu posoudit, kvalita jazyka je velmi dobrá. 
Kvalitě obrázků a tabulek rovněž není co vytknout, všechny názorně a přehledně doplňují textovou 
informaci či prezentují výsledky řešení. 

 

 

 

 

 



 Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

2 / 2 

Hodnocení práce: 

 

Vý
bo

rn
é 

Ve
lm

i d
ob

ré
 

Do
br

é 

Ne
vy

ho
vu

jíc
í 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Drobnou připomínku lze snad mít k nevhodné volbě některých označení (např. na straně 4 je použito 
označení n pro počet neznámých veličin a zároveň pro počet omezujících podmínek) či některým 
drobným překlepům (např. na straně 25 je nekorektní odkaz na kapitolu, kde se testuje počet elitních 
jedinců). Celková vysoká kvalita práce tím však není nijak snížena.  
K práci mám následující dotazy: 

1. Na stranách 5 a 6 zmiňujete gradientní metody a jejich nevýhody v souvislosti s jejich častou 
konvergencí k lokálním extrémům. Jaké jsou naopak jejich výhody oproti stochastickým a 
evolučním metodám? Existuje nějaká varianta či modifikace postupu, která dokáže tento 
problém s lokálními extrémy částečně eliminovat? 

2. V práci řešíte tzv. deterministickou optimalizaci. Jakým způsobem by šly při optimalizaci 
uvažovat nejistoty vstupních parametrů při zachování požadované spolehlivosti řešení? 

3. Při srovnání výsledků vašeho algoritmy s výsledky z literatury uvádíte, že jste zvolila jinou 
formu výběru oproti referenčnímu algoritmu, a to elitářství a náhodný výběr. Uveďte důvod 
vaší volby. Nebylo by i s ohledem na výsledky v závěru práce vhodné použít místo náhodného 
výběru jinou metodu výběru, např. pomocí rulety? 

4. V závěru práce zmiňujete pravděpodobnou nižší robustnost navrženého algoritmu vedoucí 
k získání rozdílných lokálních řešení při opakovaných analýzách. Uveďte, jakým způsobem by 
se dala podle Vás schopnost algoritmu najít globální řešení zlepšit. 

Závěr: 

Celkově hodnotím postup řešení zadané problematiky a výslednou podobu bakalářské práce velmi 
pozitivně. Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 6. 6. 2018 Podpis oponenta práce: ……… ……………… 




