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aktuálnost námětu habilitační práce 

komentář: Předložená habilitační práce je zaměřena na identifikaci parametrů materiálových 
modelů, přičemž tyto parametry popisuje jako náhodné veličiny. Práce tedy kombinuje dvě 
náročná témata, obě vysoce aktuální. 

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
přístup k řešení 

komentář: Práce má charakter komentovaného souboru šesti článků uspořádaných do tří kapitol, 
kterým předchází obecný úvod do problematiky. Každý článek rozpracovává samostatné téma, 
zpravidla související se stochastickým přístupem k popisu mikrostruktury materiálů a 
k modelování mechanických, transportních a chemických procesů v materiálech probíhajících. 
Těžiště práce je v numerických simulacích, které občas využívají převzatá experimentální data. 
Charakteristickým rysem přístupu habilitantky k řešení vědeckých problémů je snaha vyzkoušet 
celou řadu metod a postupů a porovnat jejich přesnost, robustnost a výpočetní náročnost na 
základě rozsáhlých srovnávacích studií. Teoretické základy jsou občas představeny až příliš 
stručně, ale dosažené výsledky jsou vždy podrobně dokumentovány a jejich diskuse je 
provedena pečlivě, se snahou pochopit příčiny nalezených anomálií.       

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
kvalita a správnost dosažených výsledků 
komentář: Kvalita výsledků je srovnatelná se světovým standardem, což je stvrzeno i jejich 
přijetím k publikaci v renomovaných mezinárodních časopisech. Správnost numerických výsledků 
by bylo možné prověřit jen jejich nezávislým přepočítáním, ale na pohled dávají smysl a jejich 
rozbor je proveden přesvědčivě a fundovaně.  

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
původnost dosažených výsledků  

komentář: Teoretické základy použitých metod jsou známé, originální je však jejich využití 
v podobě upravené pro řešení konkrétních úloh a zejména důsledná snaha o porovnání jejich 
výhod a nevýhod na základě rozsáhlých srovnávacích výpočtů. Určitým formálním nedostatkem 

 



 
souboru článků předloženého jako habilitační práce je skutečnost, že habilitantka nikde jasně 
nedeklarovala, jaký byl její konkrétní tvůrčí přínos k jednotlivým zařazeným článkům.    

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
publikování výsledků  

komentář: Habilitační práce se přímo skládá ze šesti článků, z nichž tři byly publikovány 
v prestižních mezinárodních časopisech z prvního kvartilu v databázi Web of Science, jeden 
v časopise z druhého kvartilu a jeden v časopise ze čtvrtého kvartilu. Poslední článek je nový a 
nachází se v recenzním řízení (ve velmi prestižním časopise).     

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
ohlasy výsledků  
komentář: Ve Web of Science mají články ze 2. kapitoly 19 a 13 citací, článek ze 3. kapitoly 19 
citací (druhý je v recenzním řízení) a články ze 4. kapitoly 9 a 0 citací (zatím necitovaný článek je 
z roku 2018). Navíc mají vysokou citovanost i další články habilitantky, které do této práce 
zařazeny nebyly. Ve Web of Science má habilitantka celkem 348 citací a H-index 10.    

 

 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
uplatnitelnost výsledků pro rozvoj oboru a další bádání 

komentář: Dosažené výsledky jsou velmi podnětné pro rozvoj dalšího bádání. Rozsáhlé 
srovnávací výpočty ukázaly, které metody se jeví jako nadějné pro budoucí využití při identifikaci 
parametrů stochastických materiálových modelů. Rovněž navržené přístupy sloužící 
k efektivnímu popisu náhodné mikrostruktury mají velký potenciál.   

 
 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 
 
uplatnitelnost výsledků pro technickou praxi 
komentář: Pro praktické použití by mohly být vhodné zejména techniky založené na bayesovské 
aktualizaci, které lze využít ke zpřesňování parametrů modelu a predikce budoucího vývoje 
sledované konstrukce na základě průběžně prováděných měření. Na jejich reálné nasazení ve 
stavební praxi si však zřejmě budeme muset ještě nějaký čas počkat.    
 
 

 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 
 
splnění požadavků na habilitační práci - úroveň habilitační práce  
komentář: Samotný obsah habilitační práce je bezesporu vynikající. Slabinou je ale úvodní 
kapitola, ve které se nepodařilo vytvořit společný rámec, do kterého by pak byly organicky 
zasazeny jednotlivé kapitoly. Zcela chybí celkové shrnutí práce a naznačení dalších směrů 
bádání. Každý dílčí článek zařazený do této kompilace má samozřejmě svou vnitřní strukturu, 
vymezuje dílčí problém, zavádí potřebné pojmy a vyvozuje závěry. Pokud však čtenář prochází 
habilitační práci jako celek, nezíská v úvodní kapitole jasnou představu o tom, co bude 
následovat a co je cílem práce, a nikde nenajde závěrečnou syntézu.    
 
 

 



 
 vynikající  nadprůměrný  průměrný  podprůměrný  slabý 

 
Připomínky 
Práce je napsána dobrou angličtinou, s řídkým výskytem gramatických chyb a překlepů (jeden z 
nich se překvapivě vyskytuje přímo v příjmení autorky v abstraktu českém i anglickém). 
V rovnicích jsem našel jen několik drobných nesrovnalostí: 
 
V rovnici (1.4) chybí dvakrát exponent 2. 
V rovnici (1.9) chybí čtyřikrát exponent 2. 
Na třetím řádku pod rovnicí (1.15) se nachází podivný výraz definující množinu "psací Y". 
Rovnice (19) na str. 79 je psána, jako by střední hodnota závisela na x, ale směrodatná odchylka 
nikoli. 
V rovnici (23) na str. 80 zřejmě nemá být "zéta i" odmocněno. 
V rovnici (32) na str. 84 nemá být na pravé straně kappa (je součástí L, viz (33)). 
V rovnici (12) na str. 100 chybí v exponentu záporné znaménko. 
V rovnici (11) na str. 122 je chybně uvedeno záporné znaménko a není vysvětlen význam 
horního a dolního indexu.  
 
V rámci odborné rozpravy by habilitantka mohla zodpovědět některé z těchto dotazů: 
 
 1) Mohla byste prosím specifikovat svůj konkrétní přínos k jednotlivým článkům, z nichž je 
habilitační práce složena? 
 
2) V článku "Artificial neural networks ..." jsou pro model hydratace předem zvoleny minimální a 
maximální možné hodnoty jednotlivých parametrů (Table 1). Později se v průběhu validace 
ukáže, že experimentální data se pro všechny uvažované testy nacházejí mimo tento rozsah. 
V článku se to zdůvodňuje špatným odhadem počátku hydratace - zřejmě se tím naznačuje, že 
v experimentálních záznamech se čas měřil od nesprávného okamžiku. Na základě čeho byly 
zvoleny přípustné rozsahy jednotlivých parametrů? Je pravděpodobné, že experimentální data 
pocházející ze čtyř různých zdrojů jsou všechna zatížena stejným typem chyby a nikdo 
z experimentátorů nebyl schopen správně určit počátek hydratace? 
 
3) V tomtéž článku se jako jeden z přístupů uvažuje "Inverse Expert", spočívající v aproximaci 
zobrazení odezvy na parametry modelu. V závěru se konstatuje, že tento přístup vedl 
k nejhorším výsledkům. Zároveň se zde píše, že pokud jsou vstupy pro neuronovou síť zvoleny 
řádně, jako tomu bylo v citované publikaci [22], dává tento přístup dobré výsledky s velmi malými 
výpočetními náklady. Znamená to tedy, že v článku "Artificial neural networks ..." tyto vstupy 
nebyly zvoleny řádně?   
 
4) V článku "Robust probabilistic calibration ..." je odezva modelu charakterizována 200 
hodnotami napětí v jednotlivých fázích tlakové zkoušky a 200 hodnotami napětí v jednotlivých 
fázích ohybové zkoušky. Navíc je jako 401. údaj přidána veličina KcN, popsaná v článku jako 
pružná tuhost získaná z tlakové zkoušky. Proč se tato veličina přidává jako nezávislá 
charakteristika odezvy, když se přitom dá jednoznačně odvodit z hodnot napětí během tlakové 
zkoušky, které už součástí výstupních veličin jsou?  
 
5) V článku "Acceleration of uncertainty updating ..." se pracuje s Kuenzelovým modelem pro 
vedení tepla a vlhkosti. Model má 8 parametrů, které jsou zde uvažovány jako náhodná pole.  
(a) Na str. 80 se píše, že všechny parametry jsou navzájem plně korelované. Čím je tento 
předpoklad motivován? Je rozumné předpokládat, že například v místě s vyšší hustotou (tedy 
nejspíš s nižší porozitou) bude i vyšší hodnota obsahu vody při plném nasycení (který je součtem 
parametrů dwf a w80)? Proč by při vyšší hustotě materiálu (parametr rho_s) měla být vyšší i 
měrná tepelná kapacita (parametr c_s), vztažená na jednotku hmotnosti?  
(b) Jaký materiál odpovídá zvoleným hodnotám parametrů z tabulky 1? Kovarianční funkce 
popisující prostorové korelace, definovaná v rovnici (24), je anizotropní. Jak tato volba souvisí 
s konkrétním materiálem, který je zde uvažován?     
 

 

 



 
Závěrečné zhodnocení habilitační práce 
Habilitační práce jednoznačně prokazuje, že se habilitantka velmi dobře orientuje v oboru a její 
výzkumná činnost obstojí v mezinárodním srovnání.  
 
 
 
 
 
Doplňující poznámky k habilitační práci a k osobě uchazeče: 
Habilitantka dokáže získat mladé spolupracovníky z řad studentů a nadchnout je pro obor. 
Uznání si zaslouží i její organizační činnost v rámci studentské soutěže o Cenu akademika 
Bažanta.  
 
 
 
 
 

 
jmenování docentem doporučuji ano  ne  

 
 
Datum: 17. dubna 2020 
 Podpis oponenta: ..........................................................  

 
 
 
 

S vypracováním oponentského posudku dávám souhlas s jeho zveřejněním na webových 
stránkách Fakulty stavební ČVUT v Praze. 

 


