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1. Problematika práce
Posuzovaná práce je spíše teoretického charakteru. Jedná se bezesporu o velmi zajímavé téma,
protože výzkumy v oblasti efektivity procesního modelování simulačními nástroji stále ještě
nedospěly do fáze, kdy by bylo možno jednoznačně formulovat podmínky validity simulačních
modelů. K posouzení efektivnosti byly zvoleny procesy, které jsou předmětem zkoumání teorie
hromadné obsluhy - práce se specializovala na dva typy uzavřených systémů - bez rezervy a s
rezervou.
Po stránce odborné i časové jde o náročné téma, při jeho řešení je totiž zapotřebí ovládat nejen vlastní
práci ve zvoleném simulačním software, ale také ovládat i metody matematicko-statistického
zpracování empirických dat. Úloha diplomanta byla zkomplikována ještě i tím, že zadání obsahovalo
nutnost vytvořit simulační experimenty ve dvou simulačních programech a realizovat vzájemné
porovnání získaných výsledků.

2. Dosažené výsledky
Podle definovaného zadání se diplomantovi podařilo vytvořit v obou simulačních programech
modely obou typů uzavřených systémů, dílčí závěry jsou v práci formulovány, existuje reálný
předpoklad využití výsledků práce, např. v oblasti publikační činnosti věnované této problematice.

3. Původnost práce
Text práce je věcně vyvážený, po teoretickém úvodu diplomant přistupuje k podrobnému popisu
tvorby simulačních modelů, z textu práce je patrné, že si danou problematiku osvojil, protože jeho
vyjadřování k tématu je odpovídající.

4. Formální náležitosti práce
K této problematice nevznáším závažnějších výhrad. Text práce je stylisticky srozumitelný, úhledný,
bez závažnějších pravopisných chyb a většího množství překlepů.

5. Dotazy na studenta
V průběhu obhajoby žádám, aby diplomant odpověděl na následující dva dotazy:
Jaké nejnižší hodnoty může nabývat testová statistika v Pearsonově testu dobré shody a
charakterizujte stav, který nastává, nastane-li tento případ?
Nezamýšlel jste se nad výsledkem uváděným na str. 85, tj. čím si je možno vysvětlit statistickou
významnost (a přitom neexistenci zásadnější absolutní odchylky) mezi výsledky získanými oběma
simulačními modely?

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená práce podle mého názoru svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta a svědčí o jeho
znalostech v rámci řešené problematiky.
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