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1. Dosažené výsledky
Název bakalářské práce byl volen poměrně obecně, aby student, který si téma vybere, mohl aplikovat
jím zvolenou metodu z operačního výzkumu. Studentka se v rámci své bakalářské práce rozhodla
věnovat aplikaci teorie hromadné obsluhy při dimenzování odbavovacích systémů na letištích.
Domnívám se, že jak časová, tak i odborná náročnost zvoleného tématu vyhovuje požadavkům
kladeným na bakalářské práce na Fakultě strojní.

2. Problematika práce
Pro potřeby konkrétní aplikace teorie hromadné obsluhy musela studentka provést průzkum dob
potřebných k odbavení na konkrétním letišti. Na základě tohoto průzkumu provedla základní
zpracování statistického souboru a otestovala hypotézu o tom, že doba odbavení se řídí
exponenciálním rozdělením. Na základě výsledků tohoto zpracování aplikovala Markovský model
systému hromadné obsluhy s nekonečnou délkou fronty za účelem získání základních provozních
charakteristik modelovaného procesu. V rámci řešení práce sice studentka vycházela ze
zjednodušujících předpokladů (především neměnnost stochastického režimu vstupního toku v čase a
řešení systému v ustáleném stavu), nicméně i tak lze získat základní náhled na charakteristiky
modelovaného procesu.

3. Přístup studenta k řešení práce
Studentka ke zpracování práce přistupovala svědomitě, samostatně a dle svých časových možností.
Na konzultace přicházela s konkrétními dotazy, připomínky vedoucího práce zapracovávala do
bakalářské práce.

4. Formální náležitosti práce
V práci se občas vyskytují překlepy a gramatické chyby, u některých matematických symbolů bylo
zapomenuto na psaní kurzívou, jak bývá u matematických zápisů zvykem.

5. Dotazy na studenta
Jelikož všechny připomínky a náměty vztahující se k práci byly vyřčeny a vyřešeny v průběhu
konzultací, dotazy na diplomantku nemám.

6. Celkové zhodnocení práce
Na základě výše zmíněných skutečností doporučuji bakalářskou práci z pozice vedoucího práce k
obhajobě.
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