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Předložená doktorská disertační práce Ing. Ivany Simeonovové je poměrně rozsáhlá, obsahuje 

186 číslovaných stran, 111 obrázků, 22 tabulek a 19 příloh. Práce se zabývá aktuálním 

tématem z oblasti optimalizace času ve výrobních systémech. 

Úvodní část předložené práce především stanovuje konkrétní cíl práce v podobě rozpracování 

metodologií a nových přístupů pro redukci průběžných dob ve výrobních systémech. Uvedený 

cíl práce lze považovat za aktuální a přínosný. 

Další kapitoly práce jsou věnovány přehledu současného stavu řešené problematiky 

se zaměřením na redukci průběžné doby a stručnému úvodu do simulace diskrétních 

výrobních systémů. Zde by bylo vhodné uvést konkrétní metody pro simulaci diskrétních 

systémů (např. Petriho sítě). 

Nosnou část práce představuje kapitola 6 (Navrhovaný přístup řešení), která zahrnuje návrh 

metodiky pro redukci průběžné doby při použití simulačního přístupu. Je provedena analýza 

výrobního systému za účelem aplikace simulačních metod, která obsahuje všechny aspekty 

a charakteristiky výrobního systému s vlivem na průběžnou dobu výroby. Pomocí 

simulačních modelů jsou pak zkoumány vlivy různých faktorů ovlivňujících průběžnou dobu 

výroby (např. vliv velikosti výrobních dávek, seřizovacích časů aj.). 

Sedmá kapitola se zabývá softwarovými prostředky v podobě simulačních jazyků, knihoven 

a komplexních simulačních systémů a dále výběrem vhodného simulačního prostředku 

pro tvorbu výrobních simulačních modelů. 

Závěrečná část práce obsahuje v kapitole 8 aplikaci navržené metodiky na redukci průběžné 

doby na konkrétních případech z praxe. Uvedené případy prokazují úspěšnost navrženého 

přístupu. 

Přenos dat do/ze simulačního modelu je klíčový pro zahrnutí simulačního modelu do ERP 

systému výrobního podniku. V předložené práci je přenos dat rozpracován schematicky. 

Domnívám se proto, že je zde potenciál pro další pokračování na daném tématu. 



Formální stránka doktorské disertační práce je na velmi dobré úrovni. V práci se vyskytují 

formální nedostatky v podobě formátování textu pouze v minimální míře (např. na str. 48 a 53 

rozdělené tabulky na dvou stranách). Na str. 57 je problematická čitelnost obrázku 16. 

V práci jsou uvedeny poměrně bohaté literární zdroje, které s přihlédnutím k odkazům v textu 

svědčí o dostatečném proniknutí do řešené oblasti. 

Autorkou stanovený cíl práce, tj. „návrh nových, komplexních přístupů pro zkracování 

průběžných dob ve výrobních systémech“, lze považovat za splněný. 

Přínos práce spatřuji zejména v navržené metodice pro redukci průběžné doby založené 

na simulačním přístupu zvoleném na základě podrobné analýzy výrobního systému 

a ověřeném v uvedených průmyslových aplikacích. Některé výsledky, obsažené v práci, byly 

ověřeny publikacemi, které prochází standardním recenzním řízením. 

Navrhuji, aby autorka objasnila následující otázky: 

1. Vysvětlete, jak se bude řešit dynamické přiřazování priorit z hlediska technologických 

požadavků  (například u mořicích linek). 

2. Jaký způsob připojení simulačního modelu na ERP databázi podniku považujete 

za optimální? 

3. Jak se provádí porovnání alternativ simulačních modelů? 

4. Uveďte použité algoritmy pro řízení front ve výrobních systémech. 

5. Objasněte blíže, jakými způsoby lze zjistit pomocí počítačové simulace úzká místa 

ve výrobě. 

 

Předloženou doktorskou disertační práci Ing. Ivany Simeonovové na základě výše uvedených 

skutečností doporučuji přijmout k obhajobě. 

 

 

 

V Brně dne 30. 11. 2015 

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. 


