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V předkládané práci autorka studuje problém tzv. kooperativní hledání cest (cooperative path-finding - 

CPF), který zobecňuje o koncept protivníka. V původní verzi problému je úkolem najít takovou časo-

prostorovou cestu pro každého z dané skupiny agentů (robotů, nebo jiných pohyblivých předmětů), že 

každý agent po této cestě dorazí do svého cíle a přitom se nesrazí s ostatními agenty. 

 

(i) vznik práce 

Podstatnou vlastností úlohy CPF je její centralizovaný charakter a možnost ovládat pohyby všech agentů. 

To se ukazuje v mnoha praktických aplikacích jako nerealistický přístup, neboť ne vždy má řešící mecha-

nismus pod kontrolou všechny prvky daného prostředí. Autorka práce přišla s nápadem, že by úlohu CPF 

šlo nahlížet jako hru několika hráčů a zavedla tzv. CPF s protivníkem, čili ACPF (adversarial cooperative 

path-finding). Dříve se autorka zbývala řešením her dvou hráčů, což se nakonec ukázalo jako dobrý před-

poklad pro přínos nových myšlenek do problematiky CPF. Již samotná formální definice ACPF je důleži-

tá, neboť se o ni dříve nikdo nepokusil. 

 Agenty jsou v ACPF rozděleny do několika soupeřících týmů, přičemž každý se snaží dosáhnout cílo-

vých destinací všemi svými agenty jako první. Úlohu pak řešíme z pohledu jednoho vybraného týmu, pro 

nějž se snažíme najít, nyní nikoli pouhou množinu cest, ale vyhrávající strategii schopnou reagovat na 

všechny možné akce protivníka. 

 

(ii) cíle práce a struktura 

CPF lze velmi přirozeně abstrahovat jako problém pohybu agentů po grafu, kde graf modeluje topologii 

původního prostředí. Taková abstrakce umožnila teoretické studium problému a návrh algoritmů pro hle-

dání vyhrávající strategie, tedy přistoupit k problému ryzím informatickým způsobem. Právě teoretické 

prozkoumání problému ACPF a návrh vhodných řešících postupů byly cílem práce. Ke splnění tohoto cíle 

bylo nutné prostudovat známé výsledky o verzi problému bez protivníka, tj. výsledky týkající se CPF. 

Tomuto se autorka věnuje v první kapitole (Multi-agent Path-finding), kde je podána podrobná rešerše 

vlastností CPF a řešících postupů. Rozšíření CPF o protivníky je popsáno v následující kapitole (Adver-

saries), kde autorka navazuje vlastními zjištěními o teoretických vlastnostech problému ACPF. Návrhy 

vlastních řešících algoritmů a jejich experimentální vyhodnocení jsou podány v dalších dvou kapitolách 

(Solving Adversarial Version a Experiments). 

 

(iii) dosažené výsledky 

V práci je ukázáno, že ACPF je PSPACE-těžký problém. Důkaz tohoto výsledku je mimořádně technicky 

náročný a přes jeho komplikovanost je nutno vyzdvihnout autorčino maximální zjednodušení důkazových 

technik. Zde je důkaz rozepsán na zhruba 8 stránkách, přičemž podobný důkaz (podotkněme, že jedno-

duššího výsledku) v [2] zabírá 30 stran. Dále je ukázáno, že ACPF náleží do třídy EXPTIME. Otázka, zda 

ACPF náleží do PSPACE zůstává otevřeným problémem. Jisté indicie dává vlastnost původního CPF, u 

něhož lze shora polynomiálně vzhledem k velikosti vstupního grafu odhadnout velikost řešení. 

 Autorka navrhla a důkladně experimentálně vyhodnotila několik algoritmů snažících se o vytvoření 

vyhrávající strategie. Byla prozkoumána výkonnost algoritmu založeného na Monte-Carlo stromovém 

prohledávání (Monte-Carlo tree search), hladových algoritmů, modifikací CPF algoritmů s přeplánová-

ním a dalších. Vyhodnocení ukazuje poměrně neintuitivní a tedy cenný výsledek, že jednoduché hladové 

algoritmy dosahují lepších výsledků než algoritmy sofistikovanější. 



 Problematika CPF je v současnosti intenzivně studovanou oblastí v rámci umělé inteligence. Na žádné 

z posledních hlavních konferencí o umělé inteligenci, jako jsou IJCAI, AAAI a ECAI, nechybějí příspěv-

ky týkající se CPF. Konkurence výzkumných týmů z USA a Izraele je obrovská, proto jsme snažili první 

výsledky práce okamžitě publikovat, což se podařilo příspěvkem na konferenci AAAI 2013 [1], v němž je 

ACPF zaveden a je popsána jeho výpočetní složitost. 

 

(iv) technická kvalita práce 

Práce je napsána v anglickém jazyce. Text je doprovázen řadou ilustrací a přehledových tabulek, které 

výrazně usnadňují orientaci v práci a pochopení problematiky. Drobný nedostatek vidím v pojednání o 

navrhovaných algoritmech, které by bylo možné dále zlepšit, a sice podrobnějším a přehlednějším popi-

sem jejich teoretických vlastností, jako je prostorová a časová složitost. Rovněž se domnívám, že by bylo 

možné vylepšit vyjadřování v anglickém jazyce, ovšem je to pohled nikoli rodilého mluvčího. 

 

(v) zhodnocení a doporučení 

Závažnost částí výsledků práce byla již ověřena publikací na mezinárodním fóru. Domnívám se, že i další 

výsledky týkající se návrhů algoritmů pro hledání vyhrávající strategie dosahují publikovatelné kvality a 

doporučuji autorce, aby se o takovou publikaci pokusila. 

Práci hodnotím jako vhodnou k účasti v některé ze soutěží vysokoškolských prací. K této otázce jsme 

společně a autorkou aktivně přistoupili a práci jsme přihlásili do soutěže SVOČ 2014. 

Vzhledem k celkové kvalitě práce a dosaženým výsledkům doporučuji, aby byla přijata k obhajobě jako 

diplomová. 
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