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Předložená disertační práce je věnována problému hledání bezkolizních cest pro skupinu 
agentů ve sdíleném prostředí (MAPF – Multi-agent Path Finding). Jedná se o aktuální 
problematiku s řadou praktických aplikací, z nichž nejviditelnější jsou asi autonomní sklady, 
ale použití najdeme například i v počítačových hrách nebo řízení provozu na letištích. Právě 
přiblížení akademického problému hledání cest v grafu praktickému využití tvoří základní 
koncept disertační práce. 
 
Práce obsahuje řadu originálních výsledků, a to hned v několika směrem. Prvním z nich je 
efektivní optimální řešení problému. Navrženo a porovnáno bylo několik přístupů pro 
minimalizaci součtu cen plánů (sum-of-costs) pomocí kompilace na problém splnitelnosti 
Booleovské formule. Výsledky byly publikovány na symposiu SoCS 2019. Student přišel také 
s originální metodou automatické dekompozice problému na části, které se následně řeší 
různými řešícími přístupy. Například pro menší ale husté oblasti se hodí kompilace na SAT 
zatím pro větší a řídké oblasti spíše prohledávací techniky typy CBS (Conflict-Based Search). 
Výsledky byly publikovány na konferenci ICAART 2019. Asi hlavním studentovým výsledkem je 
formální popis on-line verze problému a návrh základních řešících technik. Výsledky byly 
publikovány na CORE A* konferenci AAAI 2019. Student se také významně podílel na řešení 
rozšířené verze problému, kde hrany mají různé délky a kapacity. Výsledky byly publikovány 
na CORE A* konferenci AAMAS 2018. V disertační práci je na závěr popsáno řešení problému 
na reálných robotech, kde jsou navrženy alternativní modely, například zahrnující operaci 
otáčení, a různé způsoby překladu abstraktního plánu na instrukce proveditelné robotem. 
Článek o této problematice získal cenu Best Paper Award na konferenci IBERAMIA 2018 
a v rozšířené podobě vyšel v časopise AI Communications. 
 
Text práce je psaný dobrou angličtinou a je velmi dobře srozumitelný, což dokládá studentovy 
výborné pedagogické schopnosti. Student tak prokázal schopnost nejen dosahovat kvalitní 
výzkumné výsledky, ale také je srozumitelně prezentovat. 
 
Na závěr je potřeba říci, že student se podílel ještě na řadě dalších výsledků. Je to například 
příprava dema ukazujícího řešení MAPF problému na robotech Ozobot Evo. Prezentováno bylo 
na CORE A* konferencích ICAPS 2019, IJCAI 2019, AAMAS 2019 a AAAI 2020. Dále článek 
o aplikaci MAPF na problém křižovatky (konference ICAART 2020) nebo technika řešení MAPF 
převodem na klasický plánovací problém (rozšířený abstrakt na SoCS 2020 a článek přijatý na 
konferenci ICTAI 2020). 
 
Jednoznačně mohu konstatovat, že student dosáhl řady kvalitních nových výsledků, měl 
výrazně nadprůměrný počet publikací, a to včetně výstupů na top konferencích v oblasti 
umělé inteligence jako jsou AAAI a AAMAS. Spolupracoval i se zahraničními spoluautory, což 
dokládá zájem o jeho práci. Disertační práci doporučuji k obhajobě. 
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