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1. Aktuálnost tématu disertační práce 

 

Tématem disertační práce je rozpracování metodologií a nových přístupů pro redukci 

průběžných dob ve výrobních systémech využitím simulačních metod, na jejichž základě je 

provedena reorganizace výroby, určeny výrobní dávky, provedeno plánování a rozvržení 

výroby na základě TOC/OPT, QRM a doporučení pro výrobní manažery, zpracovaná na 

základě inteligentních algoritmů.  Problematika disertační práce je relativně velmi náročná a 

komplexní a odpovídá zaměření školícího pracoviště a oboru disertace. Téma disertační práce 

je vysoce aktuální a související metody jsou předmětem výzkumu a vývoje celé řady pracovišť 

u nás i ve světě. 

 

 

2. Plnění cílů disertační práce 

 

Hlavní cíl vědecké práce spočívá v návrhu nových, komplexních přístupů pro 

zkracování průběžných dob ve výrobních systémech, vytvoření metodologie pro jejich využití 

ve výrobních systémech a návrh jejich zařazení do řídící struktury výrobního podniku. Součástí 

hlavního cíle bylo i rozpracování odpovídající manažerské podpory pro úspěšnou aplikaci 

těchto nových přístupů do průmyslu.  

Dílčí cíle disertační práce jsou formulovány následovně: 

 

- analýza dostupných metod pro redukci průběžné doby (JIT, Kanban, Poka Yoke, 

OPT, Heijunka apod.) a výběr metody vhodné pro další vývoj přístupu k redukci 

průběžných dob, 

- rozpracování vybrané metody a zdůvodnění volby této metody, popis nástrojů 

používaných pro aplikaci vybrané metody, 

- shrnutí obecných přístupů k redukci průběžných dob, které zahrnuje stanovení cíle, 

postup a prezentaci procesu redukce. Analýza vlivu rozmanitých faktorů na 

průběžnou dobu, jako je vliv procesních časů, vliv velikosti výrobních dávek, vliv 

transportních dávek a transportního zdržení, vliv seřizovacích časů, vliv délky front, 

vliv variability procesů, vliv vytížení zdroje, 



- aplikace vybrané metody na studie v průmyslových podnicích za účelem redukce 

průběžných dob a prokázání vhodnosti a univerzálnosti použité metody pro nejširší 

spektrum výrobních systémů, 

- vývoj odpovídajících SW nástrojů pro aplikaci vybrané metody v průmyslu a 

rozpracování interface pro vazbu na podnikový ERP systém a transfer dat do/z 

tohoto ERP systému. 

 

Hlavní cíl disertační práce byl relativně náročný a je možno konstatovat, že uvedený cíl i 

jednotlivé dílčí cíle byly vcelku splněny, doktorandka úspěšně aplikovala simulační přístup ke 

zkrácení průběžných dob a metodické postupy ověřila simulačně na reálných výrobních 

procesech. Pouze dílčí cíl – vývoj odpovídajících SW nástrojů pro přenos dat z ERP systému 

do simulačního systému není příliš dořešen a zůstává na „ruční“ úrovni. 

 

3. Postup řešení problému a metody zpracování 

 

Postup řešení obsahuje všechny potřebné atributy vědecké práce – analýzu současného 

stavu řešené problematiky a analýzu stávajících přístupů k redukci průběžných dob, volbu 

vhodné metody a její rozpracování, aplikaci simulačního přístupu na reálných výrobních 

procesech.  

Práce je rozsáhlá, v předložené práci oceňuji zejména aplikaci simulačních metod na 

různé výrobní procesy a alternativní řešení redukce průběžných dob výroby. Nedostatkem zde 

je nedostatečný popis jednotlivých procesů, na které byla simulační metoda aplikována a 

zejména chybí interpretace výsledků z aplikace metody a případná doporučení na zlepšení, což 

činí celou aplikační kapitolu poněkud nesrozumitelnou. 

 

4. Výsledky disertace a konkrétní přínos doktorandky 

 

Doktorandka splnila cíle zadání a ověřila metodiku redukce průběžných dob výroby 

metodou simulace výrobních procesů a jejich optimalizace. Toto řešení je hodné pozornosti a 

dalšího rozpracování a může být základem dalších prací v této oblasti. Vlastní metodické řešení 

ukazuje na dobré znalosti doktorandky v oboru Konstrukční a procesní inženýrství a její 

schopnosti řešit vědecké a technické problémy v oblasti simulace výrobních procesů.  

 

5. Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru 

 

Práce doplňuje mozaiku optimalizačních metod v oblasti strojírenské výroby a ověřuje 

metodu simulace pro redukci průběžných dob výroby a představuje simulační modely výroby 

a jejich aplikaci pro optimalizaci velikosti výrobních dávek, návrh metod na snížení průběžných 

dob zakázek s ohledem na úzká místa výroby a kapacitní vytížení, analýzu úzkých míst výroby 

produktů z pohledu klíčových technologií a využití simulačních modelů pro optimalizaci 

rozvrhování výroby. Pro další využití metod bude nutno dopracovat automatizovaný interface 

na stávající ERP systémy. 

 

6. Formální úprava disertační práce a jazyková úroveň 

 

Práce je po grafické i technické stránce zpracována pouze průměrně, jazyková úroveň 

je dobrá, ale struktura a srozumitelnost práce není příliš na dobré úrovni.  

 

 

 



 

 

7. Závěr 

 

Disertační práci považuji za přínosnou, doktorandka prokázala schopnost samostatné 

vědecké práce a práci doporučuji k obhajobě.  

 

Dotazy k obhajobě: 

 

1. Vysvětlete princip použité funkce „genetický algoritmus“ a pojmy individualita a 

chromozom. 

2. Jaké simulační systémy byly použity při simulaci výrobních procesů, proveďte jejich 

srovnání a ocenění výkon/cena licence? 

3. Co to jsou inteligentní algoritmy, které jsou zmíněny v cílech disertační práce a kde 

jsou aplikovány. 

 

 

 

 

V Ostravě 25. 11. 2015    prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn 

 


