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Diplomová  práce  Jana  Havlíčka  popisuje  rozšíření  technik  reaktivního  plánování 
zejména  v  oblasti  praktického  použití.  Student  navrhl  rozšíření  jazyka  pro  popis 
reaktivních plánů a implementoval reaktivní plánovač, který daný jazyk používá. Dále 
k plánům popsaným v daném jazyce implementoval vizuální  editor a pro plánovač 
debugger.

Práci lze rozdělit do třech hlavních bloků. První blok po úvodních kapitolách obsahuje 
popis  technik  na  kterých  je  práce  studenta  stavěna.  Detailně  je  popsán  reaktivní 
plánovač SPOSH, jazyk pro popis plánů v něm a algoritmus vykonávání plánů. Blok je 
uzavřen diskusí o problémech plánovače SPOSH a jeho jazyka. Druhý blok popisuje 
vlastní  rozšíření  plánovače nazvaného Yaposh  a přidruženého jazyka.  Poslední  blok 
popisuje  editor  a  debugger  pro  Yaposh,  demonstraci  práce  s  implementovanými 
nástroji na ukázkovém agentovi a v přílohách detailní popis daných nástrojů a návod 
na jejich použití.

Práce patří rozsahem k těm větším, bohužel ale není zcela zřejmé, co přesně je prací  
studenta, a co bylo zejména z pohledu implementace přepoužito z citovaných prací, 
případně z jiných hotových implementací. S tím souvisí druhá výtka a to, že vzhledem 
k tomu, že jde o softwarovou práci, v textu je detailně popsána implementace v Jave 
pouze  ohledně  napojení  plánovače  Yaposh  pomocí  interfaců,  ale  nejsou  popsány 
detaily implementace editoru, debuggeru a vlastního exekutoru Yaposh plánů.

Po  technické  stránce  mi  řešení  přijde  vhodné,  zejména  mi  přejdou  užitečná 
zjednodušení Yapohe oproti SPOSHi. Rozdělení akcí na fáze a různé způsoby terminace 
zpřehledňují  celý  princip  vykonávání  plánů  a  tím  zvyšují  použitelnost  reaktivního 
plánovače jako celku. Technickému řešení bych pouze vytanul syntaxi nově přidaných 
parametrů  do  Yaposh  jazyka.  Lispové  S-expressions  jsou  dostatečně  obecné,  aby 
pokryly mnohem složitější  koncepty, než parametrizaci forem. Z tohoto pohledu mi 
přijde zbytečně složité kombinovat syntaxi rodiny jazyků C a Lispu zejména s ohledem 
na potřeby definice takového jazyka a lexeru pro něj. Při zachování S-expressions pro 
parametry by bylo možné plány číst standardní implementací Lisp-ových readerů. Ve 
světě Javy by byl vhodným kandidátem např. jazyk Clojure, který by dále zjednodušil i  
vlastní napojení na Javové kódy, protože jde o jednu z jeho hlavních motivací. To by 
umožnilo  i  jednodušší  rozšíření  směrem  k  typovaným  parametrům,  které  by  jako 
volitelné mohly složitější plány pomoci kontrolovat před během. Obecně nesouhlasím s 
tvrzením, že netypované proměnné pomáhají minimalizovat chyby (str. 40).

Po obsahové stránce považuji práci za kvalitní, zadání práce bylo splněno důsledně. 
Tok textu byl dobrý a vyjadřování přesné. Jen výjimečně byly použity nepřesné výrazy 
jako  zaseknutý agent nebo  vykonávání […] stav trochu změní.  Práce trochu volněji 
pracovala  s  konkrétními  demonstračními  příklady,  tj.  beze  mě zjevného  vzorce  se 
používaly  na  některých  místech  příklady  s  plánem  ohledně  draka,  botů  Unreal 
Tournamentu a dalších.  Asi ve třech případech neodpovídal vysvětlující text uvedeným 



příkladům v názvech elementů. Obsahově práci v závěru chybí strukturovaný přehled 
(např. ve formě tabulky), který by shrnul změny Yaposhe proti SPOSHI, vč. vlastností 
implementovaných nástrojů. Struktura práce byla dobrá, nicméně osobně bych uvítal 
méně hlavních kapitol. 

Míra gramatických chyb, překlepů a jiných nedokonalostí byla nízká (cca 1 chyba na 4 
strany), což svědčí o studentově důslednosti. 

Práci doporučuji k obhajobě.

K práci mám následující otázky:

1. Jak  probíhala  vlastní  implementace  exekutoru  Yaposh  plánů?  Proč  a  jak  byl 
exekutor strukturován a na jaké implementační problémy jste narazil? 

2. Proč není možné trvání akcí řešit mezi-stavy v iteracích SPOSHe a jeho triggerů?

3. Yaposh jazyk je možné chápat jako doménově specifický jazyk (DSL). Bylo by 
možné pomocí vhodného makrojazyka a maker z konkrétního plánu vytvořit 
přímo kompletní program např. v Jave? Ve stručnosti zkuste navrhnout takové 
řešení.

Ing. Antonín Komenda


