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Text posudku:     
Diplomová práce je věnována problematice využití technik multi-agentního hledání cest 
(MAPF) pro rozvrhování průjezdu autonomních vozů křižovatkou. Studentka navrhla 
deklarativní model pro popis a řešení problému v jazyce Pikat. Hlavním výsledkem a 
přínosem práce je široká sada experimentů, kde studentka definovala různé způsoby průjezdu 
křižovatkou a zkoumala časy průjezdů pro různé hustoty provozu a to v simulovaném 
prostředí i na robotech Ozobot. 
Práce je psána v českém jazyce v dobré jazykové kvalitě. Struktura textu je odpovídající. 
Nejprve je shrnuta problematika MAPF a existující práce kolem inteligentních křižovatek. 
Následně jsou rozebrána přijatá omezení v definici problému a to včetně jejich zdůvodnění. 
Poté je popsán deklarativní model použitého MAPF přístupu. Model byl implementován 
v jazyce Picat a použit pro hledání cest průjezdu vozů křižovatkou. Jádrem práce jsou kapitoly 
5 a 6, kde jsou popsány výsledky experimentů, nejprve pro simulovanou verzi a následně pro 
verzi pro roboty Ozobot. V závěru jsou výsledky shrnuty a v příloze je krátce představen  
software TaskDesigner použitý v experimentech. 
Práce má dva aspekty. Jedním je návrh deklarativních modelů MAPF, které jsou použity pro 
hledání cest agentů při průjezdu křižovatkou. Tato část není zcela vydařená, modely nejsou 
příliš efektivní, což se následně negativně projevuje v pomalých běhových časech. Důvodem 
je použití přístupu, který v mnohém připomíná metodu generuj-a-testuj. Z formálního pohledu 
mi zde chybí přesné vymezení pojmu makespan pro použitý on-line problém. Druhým 
aspektem je vlastní experimentální studie různých modelů průjezdu křižovatkou, která je 
rozsáhlá a podle mne velmi zdařilá. Ukazuje, že model křižovatky formou kruhového objezdu 
je sice nejbezpečnější, ale také nejpomalejší z pohledu průjezdu. Studentka navrhla modely 
s různými koridory a ukázala jejich výhodnost z pohledu průpustnosti křižovatky. Zajímavé je 
také ověření plánů na reálných robotech, kde bylo třeba se vyrovnat s jistými omezeními 
robotů (nemožnost on-line řízení). Výsledky experimentů s roboty poukázaly na odlišnosti 
teroretických plánů od jejich proveditelných verzí a jsou tak dalším cenným přínosem práce. 
Nejedná se sice o roboty modelující automobily, takže k reálné aplikovatelnosti má studie 
ještě daleko, ale diplomová práce naznačuje směr, jak se dají techniky MAPF využít při 
charakterizování autonomních křižovatek budoucnosti. Rozsah provedených experimentů je 
nadprůměrný. 
Celkově hodnotím diplomovou práci jako zdařilou a po úpravě řešících modelů věřím, že 
navržené přístupy jsou publikovatelné i na mezinárodním fóru.   
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     
Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 
zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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