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Otázky k obhajobě
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Na základě výše uvedeného hodnocení závěrečnou práci k obhajobě

Řešeným problémem je velmi aktuální problematika optimalizace obslužných míst. Dle mého názoru je předložená práce nevyvážená, např. kap. 2 je 

zpracována velmi dobře, kap. 3 by si naopak žádala podstatně podrobnější zpracování.

Připomínky jsou následující:

V Tab. 5 není uveden úkon "Výdej zboží", o kterém pojednává text nad tabulkou.

V kap. 3.1 se u žel. st. "B" hovoří o 4 linkách obsluhy, ale v modelu v kap. 3.2 je uvažován systém M/M/3 aniž by byl uveden komentář s odůvodněním 

tohoto nesouladu.

V kap. 3.2 jsou prezentována data o příchodech zákazníků a době jejich obsluhy s tím, že je dále používán model řešení M/M/N. Z mého pohledu nedošlo 

u těchto dat k ověření hypotézy o exponenciálním rozdělení těchto dat a dle přiložených histogramů mám o takové hypotéze velmi silné pochybnosti.

1. Na základě jakých úvah jste se rozhodla použít modely typu M/M/N? Provedla jste nějaké testování hypotéz o rozložení získaných dat?

2. Diskutovala jste s někým relevantním z praxe (např. analytici uvažovaných informačních systémů) o možnosti uplatnění alespoň některých návrhů 

popsaných v kapitole 2? Pokud ano, s jakým výsledkem?
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