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Filip Dvořák se ve své disertační práci zabývá problematikou automatického plánování 
s časem a zdroji. Hlavním výstupem práce je plánovací systém FAPE, který integruje 
hierarchické plánování a plánování v prostoru plánů a umožňuje explicitní práci s časovými 
a zdrojovými podmínkami (rozvrhování). 
 
V práci je nejprve představena problematika plánování a existující přístupy k řešení 
plánovacích problémů. Prvním dílčím výsledkem práce je nová metoda pro převod klasické 
reprezentace plánovacího problému na reprezentaci se stavovými proměnnými. Oproti dosud 
používanému přístupu využívá nová metoda informace o počátečním stavu a jak bylo 
experimentálně ukázáno, zvyšuje tak efektivitu plánování. Další část práce se zabývá 
kvantitativním přístupem k modelování času. Jsou zde porovnány dva algoritmy pro udržování 
konzistence sítě, IFPC a IBFP, a experimentálně je ukázáno jak jsou oba algoritmy efektivní 
v závislosti na počtu podmínek a operacích s temporální sítí. V následující kapitole student 
představil obecný model pro práci se zdroji založený na tzv. Resource Temporal Networks. 
 
Jádrem práce je představení systému FAPE, což je vůbec první plánovací systém, který 
umožňuje pracovat s popisem plánovacích problémů v jazyce ANML (Action Notation 
Modeling Language). Nejprve jsou představeny základní vlastnosti tohoto modelovacího 
jazyka a pokračuje formální popis reprezentace problému v systému FAPE. Navržený formální 
model je využit při popisu základního plánovacího rámce. Jeho hlavní novinkou je spojení 
technik plánování rozkladem na podúlohy (hierarchické plánování) a přidávání akcí do 
částečného plánu (plánování v prostoru plánů). Je zde formálně ukázána korektnost navrženého 
přístupu a na příkladu ukázáno, že se nemusí jednat o úplný algoritmus. Je diskutována taká 
možnost zúplnění algoritmu, která nebyla z důvodu neefektivity ve FAPE použita. Důležitou 
vlastností navrženého plánovacího přístupu je inkrementalita, která umožňuje přirozeně 
implementovat opravy rozvrhů a pracovat s otevřených světem. Plánovací algoritmus byl také 
propojen s akční komponentou, takže je možné provádět spojité (nepřetržité) plánování a 
exekuci vytvořených plánů. Vlastnosti FAPE byly demonstrovány experimentálně jak použitím 
benchmarků z plánovací soutěže, tak také na robotické platformě PR2. 
 
Disertační práce je psána anglicky, ale text je místy poměrně náročný, částečně z důvodu 
použití složitých jazykových konstruktů a drobných jazykových chyb a částečně střídmým 
využitím příkladů, kterých je v práci velmi málo. Zvláště formální konstrukty v popisu FAPE 
by si zasloužily ukázkové příklady vysvětlující jejich podstatu. Celý plánovací systém je velmi 
komplexní a lze tedy ocenit pokus o jeho přesnou formalizaci. Jedná se spíše o integraci 
většího množství známých technik, která je ovšem v podobném rozsahu poměrně ojedinělá.  
 
Student prokázal schopnost samostatného návrhu velmi komplexního plánovacího systému 
včetně jeho formalizace a implementace. Částečné výsledky byly publikovány na 
mezinárodních workshopech a konferencích ICTAI, FLAIRS a SARA. Doporučuji, aby 
předložená práce byla uznána jako disertační práce. 
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