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 Diplomová práce byla zadána Katedrou automatizace a počítačové techniky 

v metalurgii a je zaměřena na problematiku modelování spolehlivosti technických soustav.  

 V teoretické části práce se diplomant zabývá problematikou analýzou spolehlivosti – 

základními principy a jednotlivými metodami spolehlivostní analýzy. Tato část je doplněna 

základními principy sběru dat o spolehlivosti a datovými položkami, které by měl obsahovat 

spolehlivostní informační systém.  

 V praktické části je provedena stručná charakteristika Markovových modelů, na kterou 

navazuje modelování technických systémů pomocí pseudomarkovských procesů v prostředí 

Microsoft Excel. Diplomant se zaměřil na model sériového a paralelního systémů pro jejíž 

řešení využil metodu Markovových modelů a Rubte-Kuttovu metodu 4. řádu. Výsledky 

modelování graficky znázornil.  

Vlastní přínos diplomanta lze spatřovat ve schopnosti spojit teoretické znalosti 

z oblasti spolehlivosti získané v rámci oborových předmětů a studiem odborné literatury 

zabývající se danou problematikou vyúsťující do modelů spolehlivosti technické soustavy. 

 Z práce je patrné, že diplomant porozuměl zadání diplomové práce a vypracoval 

koncepčně vyváženou, přehlednou a graficky dobře zpracovanou diplomovou práci. Rozsah 

každé z kapitol práce je přiměřený jejich obsahu a forma zpracování odpovídá požadavkům 

na diplomovou práci. Lze rovněž kladně ocenit spolupráci s vedoucím diplomové práce. 

Dotazy k obhajobě na diplomanta: 

 V rámci obhajoby stručně rozdíl mezi Markovovými modely a pseudomarkovkými 

modely.  

 V čem lze spatřovat výhody užití Markových modelů při spolehlivostní analýze oproti 

jiným metodám spolehlivostní analýzy a jaké je jejich uplatnění v praxi.  

 

Celkové hodnocení diplomové práce: 

 Lze konstatovat, že diplomant splnil zadání diplomové práce ve všech bodech 

a předložil úplnou diplomovou práci. Prokázal dobrou schopnost samostatné práce při řešení 

zadání práce a potvrdil své schopnosti a znalosti při řešení teoreticky i prakticky 

orientovaných problémů. Z těchto důvodů předloženou diplomovou práci doporučuji 

k obhajobě a doporučuji ji hodnotit klasifikačním stupněm   

„výborně“. 
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