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1. Dosažené výsledky
Student se v diplomové práci zaměřil na srovnání simulačních výsledků při simulaci dvou vybraných
systémů hromadné obsluhy. Simulace byla prováděna jednak v simulačním software Witness, jednak
v software CPN Tools, který je určen pro simulaci barevných Petriho sítí. Systémy hromadné obsluhy
byly vybrány po dohodě s vedoucím práce, student se konkrétně zabýval simulací uzavřeného
systému hromadné obsluhy a uzavřeného systému hromadné obsluhy s rezervou. Oba tyto systémy
nacházejí své uplatnění v oblasti dopravy. Na základě provedených simulačních experimentů student
vytvořené modely validoval srovnáním s analyticky získanými výsledky a dále pomocí
dvouvýběrového testu střední hodnoty porovnal výsledky dosažené simulací v obou softwarech
navzájem.

2. Problematika práce
Student v práci využívá simulační přístup k řešení systémů hromadné obsluhy. Výstupem z práce
jsou vytvořené simulační modely obou studovaných systémů hromadné obsluhy. Student dále při
zpracování simulačních výsledků využívá metod matematické statitstiky - výběrové soubory získané
simulačními experimenty testuje na normalitu, pro sledované provozní charakteristiky počítá
intervalové odhady střední hodnoty a pro srovnání výsledků navzájem používá dvouvýběrový test
rovnosti středních hodnot. Z hlediska časové i odborné náročnosti se domnívám, že práce splňuje
požadavky na diplomové práce na Fakultě strojní, VŠB - TU Ostrava.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student k zpracování práce přistupoval svědomitě a plnil úkoly zadané vedoucím práce. Diplomant
pracoval poměrně samostatně, pouze při tvorbě simulačních modelů využíval častějších konzultací,
což lze přičíst malým zkušenostem s prací v použitých software.

4. Formální náležitosti práce
Práce je zpracována poměrně přehledně bez nějakých podstatných chyb. Domnívám se ale, že
kapitola věnovaná popisu vytvořených simulačních modelů mohla být napsána podrobněji za účelem
snažšího pochopení funkce modelu.

5. Dotazy na studenta
Doporučuji, aby student v průběhu obhajoby odpověděl na následující otázky:
1) Jakým způsobem by se dala zvýšit přesnost simulačních výsledků.
2) Jak by diplomant postupoval při vyhodnocení simulačních výsledků,  pokud by byly zamítnuty
hypotézy o normalitě dat? Existují nějaké metody alternativní ke studentem použitým metodám?
3) Který software by student upřednostnil při simulaci systémů hromadné obsluhy?
4) Existuje možnost simulovat v použitých software i jiné systémy hromadné obsluhy než
Markovské?

6. Celkové zhodnocení práce
Na základě výše uvedených skutečností práci doporučuji k obhajobě.
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