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Posudzovaná diplomová práca je venovaná použitiu Monte Carlo techník v oblasti 
(automatického) plánovania. Úlohou študenta bolo oboznámiť sa s existujúcimi Monte Carlo 
technikami, predovšetkým s technikou Monte Carlo Tree Search (MCTS) a jej odvodeninami, 
a takisto s problematikou klasického plánovania a formulácie plánovacích problémov. Na 
základe svojich zistení mal potom preskúmať možnosti aplikácie MCTS v oblasti plánovania 
a rozvrhovania, napríklad pomocou (semi-)automatickej reformulácie plánovacích 
problémov, či pomocou navrhnutia modelovacích princípov, ktoré  by umožnili manuálnu 
úpravu daného plánovacieho problému do formy vhodnej pre použitie s MCTS. 

Na základe zadania diplomant v predloženej práci skúma problém aplikácie MCTS na 
riešenie plánovacích problémov z teoretického pohľadu, so snahou identifikovať prípadné 
komplikácie, pre ktoré navrhhuje riešenia pomocou úpravy algoritmu (MCTS) a pomocou 
predspracovania plánovacej domény. Predstavené techniky potom integruje do funkčného 
celku – špecializovaného plánovača určeného pre riešenie logistických plánovacích 
problémov. Implementácia výzkumného softwarového prototypu plánovača je súčasťou práce 
(na priloženom DVD), spoločne s experimentálnym porovnaním výkonu s jedným zo 
známych súčasných plánovacích systémov. 

Práca štrukturálne pozostáva zo štyroch hlavných kapitol (okrem úvodu a záveru), jednej 
prílohy a priloženého disku DVD. Prvá kapitola je venovaná predstaveniu techniky MCTS. 
Druhá kapitola obsahuje teoretický rozbor možností a prípadných komplikácií použitia MCTS 
v obore automatického plánovania (a rozvrhovania). Tretia kapitola, popisujúca vlastnú prácu 
a originálny prínos diplomanta, sa venuje návrhu konkrétnych techník a ich integrácie so 
zámerom vytvorenia plánovacieho systému pre riešenie logistických plánovacích problémov. 
V poslednej štvrtej kapitole je potom výkon vzniknutého plánovacieho systému 
experiementálne porovnaný s plánovačom LPG-td. Príloha práce obsahuje popis použitých 
plánovacích domén vo formáte PDDL, priložené DVD obsahuje samotnú prácu 
v elektronickej podobe, softwarový prototyp implementovaného plánovacieho systému 
(vrátane zdrojového kódu) a záznam behu experimentov analyzovaných v texte práce. 

Práca dosahuje celkovo vysokých kvalít, obzvlášť po obsahovej (a výskumnej) stránke sa 
jedná o zaujímavý a prínosný text. 

Avšak rád by som uviedol niekoľko pripomienok (v niektorých prípadoch vo forme 
doplňujúcich otázok na diplomanta): 

1. Na strane 34 a 56 by v niektorých prípadoch bolo vhodnejšie používať termín Meta-
operators miesto Meta-actions. 

2. Príklad na strane 39 podľa mňa nie je dobrý príklad dead-end uzlu, pretože akcia 
fly(plane1,loc1,loc1) by správne mala spôsobiť to, že lietadlo „spraví slučku“, a teda 
po vykonaní akcie bude aj naďalej na loc1. To sa docieli technicky tak, že najprv sú 
aplikované negatívne efekty a až potom pozitívne (obvyklá sémantika aplikácie 
akcie). Ak by tomu tak nebolo, tak potom aj vytvorené meta-akcie by viedli v tomto 
príklade k dead-end stavom. Chyba však nie je v algoritme, len vo vybranom 
príklade. 

3. V práci je uvedený algoritmus na nájdenie tzv. Transportation component 
v ľubovoľnej logistickej doméne. Bolo by zaujimavé vedieť v koľkých z existujúcich 
domén (z IPC) sa Transportation component podarilo nájsť pomocou uvedeného 
algoritmu. 



4. Na strane 58 v sekcii 3.4.4 by bolo vhodné uviesť konrétnu hodnotu zvoleného limitu 
na maximálnu možnú dĺžku cesty, spolu so zdôvodnením. 

5. Autor tvrdí, že väčšinu dead-endov odstraní predspracovanie domény 
(preprocessing), no napriek tomu používa hlavne metódu ohodnotenia prípadného 
dead-endu vysokým číslom, miesto ignorovania. Bolo vyskúšané ignorovanie? 
Prípadne existuje odôvodnenie? 

6. Pre experimenty bola zvolená iba jedna doména. Existuje dôvod (iný než nedostatok 
času) na to skúsiť aj iné logistické domény? Ako dlho trvalo nájdenie Transportation 
component pre túto doménu? 

7. Plánovač vybraný do experimentálneho porovnania pochádza z roku 2004. Existuje 
dôvod prečo nebol vybraný nejaký novší plánovač, prípadne viac plánovačov? 

8. V kapitole 4.2 by bolo zaujímavé vidieť porovnanie MCTS vs. LPG, kde by MCTS 
plánovač používal pre optimalizáciu iba palivo (fuel), podobne ako je to v prípade 
LPG. 

9. Na strane 81, obrázok 4.6 by bolo vhodnejšie vyobraziť tak, aby jednotlivé zložky 
súčtu makespan a fuel consumption boli „zhruba rovnako veľké“. V aktuálnom 
zobrazení silne prevláda vplyv fuel consumption, a tak výsledný obrázok má 
v porovnaní s obrázkom 4.4 len veľmi malú pridanú výpovednú hodnotu. 

10. V kapitole 4.3 by som osobne privítal obšírnejší rozbor výsledkov experimentov 
(podobne ako je tomu napríklad v teoretickej analýze v predošlých kapitolách), 
minimálne v tej miere, aby pre každý z uvedených grafov existoval vlastný popis 
a komentár. 

Z pozitivných stránok, okrem vyššie spomenutého vysokého informačného (bádateľského) 
prínosu medzi silné stránky práce radím: 

1. snahu o vysokú mieru kvality teoretických analýz vlastností existujúcich 
a navrhnutých techník, dávajúcich do súvislosti rozličné aspekty (napriek tomu, že na 
niekoľých miestach by bolo vhodné formálnejšie zavedenie pojmov a niektorých 
tvrdení, či presnejšie odkazovanie sa na existujúce práce); 

2. bohatý popis Related work a s nimi súvisiacimi postupmi obsiahnutými v práci 
popísanom plánovacom systéme; 

3. kvalitne spracovaný softwarový prototyp. 

Po technickej a typografickej stránke práca dosahuje uspokojivých kvalít, nachádza sa v nej 
niekoľko preklepov a drobných technických nedostatkov, ktoré svojím počtom síce mierne 
prevyšujú očakávanú mieru, no sú ešte v rámci tolerovateľného rozsahu (kompletný zoznam 
nájdených preklepov bol zaslaný autorovi pre prípad budúceho využitia textu). Práca je 
napísaná zrozumiteľným štýlom v anglickom jazyku, ktorý je na dobrej úrovni. 

I napriek istým technickým nedostatkom sa z celkového pohľadu jedná o veľmi prínosnú 
a obsahovo kvalitnú prácu, v ktorej sa diplomantovi úspešne podarilo naplniť zadanie. 
Nezanedbateľnou skutočnostou je aj to, že špeciálna forma techniky uvedenej v práci bola 
vypracovaná diplomantom pre riešenie domény Petrobras, a tento výsledok bol 
odpublikovaný a ocenený na medzinárodnom fóre (ICKEPS 2012, ICTAI 2012). Žiadna 
z vyššie uvedených pripomienok nenadobúda závažný charakter a svojou podstatou sa dajú 
vnímať skôr ako návrhy na vylepšenie. Z tohto dôvodu teda doporučujem, aby posudzovaná 
práca bola prijatá ako diplomová práca. 

 

 

 

V Prahe, 9.5.2013                                                                                Mgr. Daniel Toropila 


