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Splnění cíle
Cíle stanovené v kapitole 1 disertační práce byly splněny, s lehkou výhradou k prvnímu cíli – doktorand chce nalézt
vhodnou metodiku a algoritmy pro kvantitativní posouzení rizik, ale v závěru se věnuje vlastně pouze dvěma modelovým
případům a explicitní obecnější závěr mi v práci chybí. Tuto svou výtku ale nepovažuji za zásadní.

Postup řešení problému, přínos studenta
Metodika řešení problému je v práci dobrá, ale postrádá větší systematičnost. Doktorand řeší různé problémy různými
metodami, ale chybí pevná osnova – měl by na všechny problémy použít všechny metody. Častý argument nedostupnosti
dat lze řešit tím, že se zvolí problém, kde data k dispozici jsou, i kdyby to měl být generický příklad, protože pro účely
porovnání generická data stačí. Dále chybí srovnání steady-state a dynamických metod, porovnání výsledků a zhodnocení,
jestli se vyplatí používat složitější, dynamické modely, nebo jestli jejich příspěvek k přesnosti nevyváží úsilí nutné k jejich
konstrukci. Závěry práce tím ztrácejí hodně ze své přesvědčivosti a je škoda, že doktorand nezvolil ještě jeden (byt’
generický) příklad, kde by všechny použité metody vyzkoušel a shrnul. Tím by disertace získala podstatně větší přidanou
hodnotu, než jakou má v současné podobě.

Význam pro praxi a pro rozvoj vědního oboru
Formalizovaná analýza rizik je v České republice, na rozdíl od zbytku Evropy, stále velmi podceňovaná, a z tohoto pohledu
je práce velmi přínosná, nebot’ popisuje základní metody analýzy rizik a ukazuje jejich praktické využití. V disertační
práci je však příliš stručně uveden výhled do budoucna, demonstrace dalších metod je sice zajímavá, ale k rozvoji vědního
oboru příliš nepřispívá. Zajímavější by bylo zaměřit se na slabá místa jednotlivých metod, analyticky je zpracovat a
navrhnout jejich řešení – například problémem Petriho sítí je jejich vysoká komplexita pro složité problémy a zajímavým
tématem je jejich zjednodušení.

Formální úprava a jazyková úroveň
K formální úpravě ani k jazykové úrovni nemám připomínky, v některých pasážích je sice vidět vliv závěrečného stresu
před odevzdáním disertace, na celkovou kvalitu to ale nemá zásadní dopad.

Publikace studenta
Publikace doktoranda hodnotím kladně, zvláště článek Grunt, Briš: SPN as a tool for risk modeling of fires in process
industries, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Elsevier, 2015, tedy článek v časopise excerpovaném
WoS.

Doporučení
Na základě výše uvedeného doporučuji disertační práci k obhajobě.
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