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Oponentský posudek k disertační práci ing. J. Hloska „Optimalizace materiálového toku 
v hromadné výrobě simulačními metodami“ 

 
 

Podle názvu předkládané DP (disertační práce) lze očekávat, že práce se bude věnovat 
využití optimalizačních algoritmů v simulačních modelech hromadné výroby. Práce se věnuje 
především metodice vytváření simulačních metamodelů. Z širšího pohledu na problematiku 
využití simulační modelů lze připustit, že název a obsah DP se shodují.  

Cíl DP je dále vhodně upřesněn v kapitole 2 „Cíl disertační práce“ kde je jednoznačně 
uvedeno, že cílem je navrhnout metodiku pro generování materiálového toku v systému 
hromadné výroby pomocí simulačního metamodelu. Tímto je DP jednoznačně zaměřena 
k řešení problematiky tzv. „generátorů simulačních modelů“ a v případě této DP 
zjednodušených simulačních metamodelů. Touto problematikou se zabývala řada autorů jak 
v minulosti, tak i v současnosti. Výstupy z těchto prací měly vliv na koncepci vývoje 
simulačních SW. Tento vliv lze vysledovat od prvních simulačních jazyků (GPSS, SLAM, 
SIMAN apod.) do moderních simulačních nástrojů typu Plant Simulation, Witness apod, které 
umožňují vytvářet elegantně mnohovrstevní simulační modely nebo podle autora DP 
„metamodely“. 

V kapitole 2 „Cíl disertační práce“ autor stanoví cíle DP. Cíle jedna až čtyři jsou 
standardní, běžné cíle, které autor pro úplnost výkladu pojednání projednává. Podstatný je 
hlavní cíl a to „návrh metody generování simulačního metamodelu…“. Toto upřesnění je 
vhodnější, než v práci používaný termín „generování materiálového toku“, který evokuje 
představu řídicího systému reálné výroby, generující výrobní dávky. Vhodnější je upřesnit, že 
se jedná o generátor entit v simulačním modelu. 

Kapitola 4 „Současný stav poznání problematiky“ důsledným způsobem s odkazy na 
příslušné zdroje popisuje teoretické podklady použité v předkládané DP. Velice oceňuji 
podkapitoly věnované simulačním metamodelům, jejich validaci (Statistické techniky validace 
simulačních modelů a metamodelů) a přístupům pro vyhodnocení simulačních experimentů 
(Statistické techniky zpracování výstupů simulačních modelů). Autor DP tím ukazuje na 
dobrou orientaci v teoretických přístupech použitým v předkládané práci. 

Hlavní přínosy předkládané DP jsou popsané v kapitole 5 „Navrhovaný přístup 
řešení“. Na začátku této kapitoly jsou uvedeny „jednotlivé situace“ vedoucí k potřebě 
zpracovat simulační model a to jsou: i. Virtuální zprovoznění instalovaného výrobního 
systému, ii. Plánování nového logistického systému, iii. Provedení zásahu do stávajícího 
logistického systému. Domnívám se, že pojem „plánování“ tak, jak je popsán zde, s odkazem 
na seznam použité literatury, není vhodně použit. Nejedná se o využití simulačního modelu 
pro plánování výrobního systému, nýbrž o návrh (design) tohoto systému. Obecně platí, že 
simulační modely nelze použít pro plánování výroby (např. generování plánů práce zdrojů), 
ale jenom pro rozvrhování výroby, a to za předpokladu, že simulační model je deterministický 
a neobsahuje pravděpodobnostní prvky (například poruchovost strojů, pravděpodobnostní 
seřizovací časy, apod.). Z tohoto pohledu beru autorem definované „plánovací“ úrovně jen 
jako informativní rozdělení. 

Podstata DP je jednoznačně uvedená v kapitole 5.1, kde se pojednává o simulačním 
metamodelu jako generátoru materiálového toku (spíše je to generátor entit do simulačního 
modelu). Hlavní myšlenkou je použít simulační metamodel jako náhradu detailního 
simulačního modelu. Jsou zde definovány základní předpoklady pro vznik metamodelu, které 
jsou dál detailně rozpracovány: i. Na základě zjednodušení již existujícího simulačního 
modelu, ii. Na základě systémové analýzy reálného systému, iii. Na základě uživatelských 
požadavků. Je zaveden pojem evidenční bod (EB) jako bod ve hmotném toku výrobního 
systému, přes který procházejí výrobní (nebo obecněji logistické) entity, např. výrobní dávky. 
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Charakteristiky průchodů entit přes EB jsou algoritmizované a to tak, aby je metamodel  mohl 
s určitou přesností napodobit.  

Velká část příslušné kapitoly je věnována algoritmu určení časového vymezení směn a 
směnových přestávek. Jedná se o zajímavý a zřejmě funkční algoritmus, který je 
demonstrován i na příkladu skutečných dat, ale domnívám se, že je u výrobních systémů 
zbytečný, protože směny a výjimky směn jsou vždy dobře podchyceny v informačním 
systému podniku a není třeba je pracně a možná i méně přesně odvozovat. 

Kladně hodnotím vypracování uživatelského rozhraní metamodelu pro rekonstrukci 
logistických procesů, ve kterém lze provést volbu vstupních dat a parametrů analýzy, a 
vygenerovat grafické výstupy vybraných charakteristik materiálového toku. 

Podstata předkládané DP je soustředěná v kapitole 5.1.2 Generátor průchodů 
evidenčními body. Jsou zde uvedeny dvě základní možnosti využití tohoto generátoru: 
generování materiálového toku z jednoho EB a generování materiálového toku mezi dvěma 
různými EB. Nabízí se otázka, proč jsou uvažovány jenom tyto dva jednodušší případy? Proč 
není uvažováno vytváření složitějších konfigurací výrobních systémů, sestávajících 
z navrhovaných generátorů a parciálních simulačních modelů? Jak by se takové kombinované 
simulační modely chovaly? Na obr. 13 je znázorněn případ, kde na sebe navazuje Generátor 
průchodu EB „X“ a simulační model. Pokud se za simulačním modelem vloží další generátor 
průchodu, jak takový systém bude fungovat? Prosím o vysvětlení pojmu „spárování 
elementů“ použitém na straně 71. 

Generátor materiálového toku disponuje komfortním ovládáním, které autor DP 
vytvořil v SW Plant Simulation podle VDA. Pro účely statistického vyhodnocení 
charakteristik generovaného materiálového toku je použito rozhraní APP. Funkce generátoru 
byla ověřena a výstupy jsou přehledně znázorněny v DP. Validace byla provedena jak pro 
jeden EB, tak i pro rekonstrukci materiálového toku mezi dvěma různými EB. Na obr. 24 je 
uveden přehled průchodů rekonstruovaných Generátorem evidenčních bodů, přičemž „každý 
bod odpovídá průchodu konkrétního elementu materiálového toku“. To znamená, že v daném 
časovém okamžiku lze znázornit v tomto grafu průchod jenom jedné entity (výrobní dávky, 
výrobky). Ve výrobních systémech se ale běžně vyskytují přechody dávek (entit) z jedné 
skupiny zdrojů (stroje, zařízení, operátoři) do další skupiny zdrojů, kde současně přechází 
mnoho entit ve stejném časovém okamžiku. Jak tuto skutečnost postihuje generátor a 
příslušný dvourozměrný graf? 

Zde je velká pozornost věnována nalezení tzv. „Počáteční obsazenosti“ tak, aby byla 
dodržena kontinuita materiálového toku mezi oběma EB a zároveň nevznikly „Neshodné 
průchody“. Jsou aplikovány 3 způsoby hledání optima a 4 sady datových množin. 
Z praktického hlediska jsou nejužitečnější datové množiny, kde je více směnových režimů a 
více typů výrobků. Jelikož se jedná o řešení případu využití generátoru průchodů evidenčními 
body EB „A“ a EB „B“ podle obr. 12, bych zde očekával graf obsazenosti a proto přivítám 
odpovídající diskusi a dodatečnou demonstraci tohoto grafu při obhajobě. Podobný graf 
znázorňující časový průběh zásob je posléze uveden na obr.36. Tento graf je ale odvozen od 
simulačního modelu na obr. 35, nikoliv od generátoru průchodů podle obr.12. Místo 
generátorů průchodů v tomto simulačním modelu jsou použité moduly ze SW Plant 
Simulation (CycleTime_In, CycleTime_Out), imitující pravděpodobnostní rozdělení na 
vstupu a obslužní stanici  (exponenciální, erlangovo, obecné, diracovo). Zřejmě tento 
simulační model neodpovídá očekávané konfiguraci generátorů podle obr.12, ale pouze 
generuje data „simulovaných průchodů elementů materiálového toku EB pro externí analýzu“. 
Na základě simulačních experimentů jsou uvedeny dva závěry: i. ohledně dobře známého 
Littleová vztahu a ii: ohledně návrhu vyrovnávacího zásobníku (např. meziskladu) mezi 
dvěma technologickými oblastmi. Podle druhého tvrzení: „za předpokladu lineární závislosti 
obsazenosti příslušné oblasti a doby průchodů přes tuto oblast lze nastavit časové zpoždění 
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průchodů EB na výstupu zásobníku oproti průchodům EB na vstupu do zásobníku“. S tímto 
tvrzením nelze souhlasit, protože lineární závislost nemusí být obecně dodržená vlivem 
různých technologických podmínek v různých výrobních systémech. Prosím, aby toto bylo 
prodiskutováno během obhajoby. 

Ověření navrhovaného přístupu řešení v praxi je obsaženo v kapitole 7, kde se ověřují 
vzájemné závislosti vybraných signifikantních charakteristik materiálového toku z testovacího 
simulačního modelu uvedeného v kapitole 6.1. Jedná se o klasickou simulační studii 
výrobního systému, kde jsou výsledky ze simulačních experimentů porovnávány 
s teoretickými výstupy podle SHO. Jako EB“B“ byla zvolena válcovací stanice, považovaná 
za obslužnou stanici podle obr.12. Avšak EB“A“ není definovaná. Očekával jsem, že v rámci 
ověření navrhovaného přístupu budou v simulačním modelu frézky a válcovací stanice 
nahrazeny generátory průchodů evidenčními body jako EB“A“ a EB“B“ a provedeny 
porovnávací experimenty se simulačním modelem podle kapitoly 6.1. Z toho vyplývá i 
logický dotaz: jak je funkce generátorů v praxi vlastně ověřená? 

V práci chybí definice hromadné výroby jako takové. Tento pojem je poněkud 
zastaralý. Ze současných požadavků na pružnost výroby je důležitější velikost výrobních 
dávek a mix výrobních příkazů pro různé typy výrobků. Tato skutečnost jistě ovlivní i návrh 
generátorů materiálových toků, o kterých pojednává předkládaná DP. 

Souhrn: 
• aktuálnost tématu disertační práce – rozpracovaná problematika v DP je aktuální a 

vychází z potřeb úspěšných výrobců aut 
• splnění stanoveného cíle – DP splnila cíle zadání 
• postup řešení problému se vyznačuje důsledností a detailním prozkoumaním 

problematiky 
• výsledky disertace a konkrétní přínos doktoranda – je rozpracovaná metodika vytváření 

a ověřování funkce metamodelů pro určitý druh výrobních systémů, je navržen a 
otestován příslušný SW 

• význam pro praxi a rozvoj vědního oboru – navržená metodika a vyvinutý SW je 
aplikovatelný v praxi pro poměrně úzkou množinu výrobních systémů (tzv. „hromadná“ 
výroba s ustáleným charakterem). Pro dynamické výroby, i když mají charakter 
hromadné výroby, ale mající menší velikost výrobních dávek a rychle se měnící mix 
výrobních příkazů, je vhodnější a možná i rychlejší použití detailních simulačních 
modelů. Z teoretického hlediska DP přispívá k rozvoji příslušných vědních oborů. 
Navržená metodika, ověření výsledků a závěry jsou adekvátní. 

• formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň - DP ing. Hlosky je pečlivě 
zpracována, disponuje rozsáhlým seznamem použité literatury. Struktura DP odpovídá 
dobrým zvykům vědecké práce. Některé věty jsou ale příliš dlouhé a méně srozumitelné.  

• vyjádření k předloženým tezím – teze jsou adekvátní předložené DP. 
• Navrhuji disertační práci ing. Hlosky k obhajobě a po úspěšné obhajobě udělení 

akademického titulu PhD. 
 
 
V Brně dne: 5.8.2015                                          Doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. 
 
 
 
 
 
 

 


