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Text posudku:     
Cílem práce dle zadání bylo navrhnout systém plánující trasy autonomních vozů při průjezdu 
křižovatkou s využitím technologií MAPF. 
Studentka se nejprve detailně seznámila s teoretickou problematikou, které je věnována 
úvodní část práce. K této části nemám žádné výhrady, čtenář je vyhovujícím způsobem 
uveden do problematiky tak, aby se snadno orientoval ve zbytku práce. 
Ve čtvrté kapitole je popsán deklarativní model vytvořený autorkou v jazyce Picat, který je 
posléze používán pro experimenty. 
V kapitole 5.1 autorka popisuje různé modely křižovatky 4x4 a řešiče používané v 
experimentech. Zkouší vliv hustoty dopravy na úspěšnosti jednotlivých modelů a hledá 
úpravy parametrů, které by mohly výpočty pozitivním způsobem ovlivnit. Díky tomu se zde 
čtenář potkává s celou řadou variant, ve kterých je poněkud obtížné se vyznat. Nenapomáhá 
tomu ani řazení textů a obrázků (např. obr. 5.5, který je popisován na str. 40, se nachází až na 
str. 42), takže s celkovým pochopením a vytvořením náhledu na experimenty musí čtenář 
počkat až na shrnutí v závěru kapitoly. Nepříjemným výsledkem z mého pohledu bylo to, že 
při extrémně husté dopravě vyšel jako nejlepší základní model, který sice dokáže 
optimalizovat porovnávaná kritéria, ale výsledný chaos předčí pohled Evropana na dopravu v 
Bolívii či Indonésii. A nejsmutnější je fakt, že rozumný výsledek řešiče „počítají“ za 
nepříjemně dlouho dobu (v řádu minut). 
V kapitole 5.2 se křižovatka rozšíří na mřížku 8x8 a autorka dále opakuje a zlepšuje modely. 
Jako čtenáře mě zde nepříjemně překvapila „plíživá“ změna modelu nazývaného „koridory“. 
V předchozí kapitole se při zavedení pojmu i později několikrát zmiňuje, že výhodou koridorů 
je pevný plán agenta. V této kapitole ale najednou i v modelu s koridory hovoříme o 
„neplánovaných odbočkách“, což ale není nijak vysvětleno a čtenář mající zafixován pohled z 
minulé kapitoly je zmaten, protože z obr. 5.17 rozdíl nepochopí. A když už hovoříme o tomto 
obrázku, v něm se poprvé objevuje pojem „orientovaný graf“, který autorka považuje za jeden 
z hlavních výsledků práce, ale jen jakoby mimochodem, až v textu o výsledcích experimentu, 
zatímco v popisu obrázku je zcela ignorován. Nemluvě o tom, že já osobně mám poněkud 
problém s tímto termínem – při pohledu na obrázek opravdu nechápu, proč model, který se od 
„zjednodušených koridorů“ liší jen kvantitativně (počtem vstupů a výstupů) dostal úplně nové 
jméno, jež evokuje, že tam došlo k nějaké kvalitativní změně. 
V šesté kapitole es autorka pokouší výsledky teoretických experimentů přiblížit reálné praxi. 
Po pravdě to je to, na co čtenář celou dobu čeká. V praxi si totiž nedovedu představit např. 
akci „zamítnutí požadavku“, pokud nedoplníme možnost teleportace agenta mimo prostor 
křižovatky. Stejně tak jsem celou dobu jako dlouholetý řidič trpělivě čekal na to, zda po 
příklonu k reálné praxi „poskočí“ v hodnoceních na „vyšší příčky“ model kruhového objezdu, 
který je praxi rozhodně nejpříjemnějším modelem křižovatky. Z tohoto pohledu byly velmi 
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zajímavé experimenty, které autorka provedla na fyzických agentech – ozobotech – a jež 
hodnotím velmi vysoko a velmi kladně. Jednak se prokázalo, že teoretické chování je možné 
reálně přenést do praxe, a jednak se prokázalo, že to ale zase není tak bezbolestné, protože 
reální roboti se svými výkyvy rychlostí a rozměry většími než hmotný bod, přinášejí nové 
problémy, např. častější kolize. Nakonec se tak dočkaly satisfakce i kruhové objezdy, ale 
souhlasím s autorkou, že její model „orientovaného grafu stojí za další výzkum. 
Jazyková úroveň práce je velmi slušná, těžkopádných formulací jako "…požadavky se 
přestaly vejít" je zde minimum. Trochu slabší je úroveň z hlediska odborného textu - viz 
připomínky v předchozích odstavcích. Co se týče obsahu samotného, mám pocit, že by bylo 
třeba zapracovat na samotných výpočetních modelech, aby se časy výpočtu dostaly do 
reálnějších mezí. 
Celkově práci považuji za velmi slušnou. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
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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