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Daniel Toropila se své disertační práci věnuje plánovacím problémům reprezentovaným 
pomocí vícehodnotových stavových proměnných. Práce přináší několik nových výsledků. Tím 
hlavním je nový algoritmus pro převod klasické reprezentace plánovacího problému na 
reprezentaci s vícehodnotovými stavovými proměnnými. S tím souvisí i návrhy převodů mezi 
dalšími reprezentacemi speciálně potom převody do a z nové reprezentace problému pomocí 
konečných automatů. Pro dané reprezentace byly také navrženy nové řešící modely založené 
na splňování omezujících podmínek. 
 
Dosaženým výsledkům odpovídá základní struktura práce. Po krátkém úvodu se shrnutím 
nového příspěvku následuje kapitola představující problematiku plánování především 
z pohledu formálních modelů plánovacích domén a problémů. Další kapitola se potom 
podrobněji věnuje studovaným reprezentacím plánovacích problémů, speciálně je zde navržena 
nová reprezentace pomocí stavových (konečných) automatů. Čtvrtá kapitola je věnována 
základním konverzím mezi jednotlivými dvojicemi reprezentací, v případě stavových automatů 
se jedná o nové konverze. Jádrem práce je kapitola pátá, která podrobně popisuje návrh nového 
konverzního algoritmu pro tvorbu reprezentace s vícehodnotovými proměnnými, tzv. SAS+ 
reprezentace. Hlavní novinkou je zde využití informací ze zadání plánovacího problému 
zatímco dosud rozšířený převodní algoritmus používal pouze popis plánovací domény. Metoda 
spočívá ve vyhledání tzv. mutexů predikátů pomocí h2 heuristiky, získání klik v mutexovém 
grafu a výběr pokrývající množiny klik, kde vybrané kliky odpovídají stavovým proměnným. 
Nový přístup je podrobně experimentálně porovnán s existujícím převodním algoritmem a to 
i pokud jde o vliv na efektivitu různých plánovacích systémů. V další části je potom 
představeno několik nových modelů pro řešení plánovacích problémů pomocí technik 
splňování podmínek. Modely pro sekvenční plánování používají SAS+ reprezentaci, zatímco 
model pro paralelní plánování je založený na synchronizaci stavových automatů. Jsou zde také 
navržena a experimentálně porovnána různá rozšíření modelů. 
 
Práce je psána anglicky, velmi srozumitelným stylem, který nepostrádá formální preciznost. 
Veškeré použité pojmy jsou zde dostatečně vysvětleny případně demonstrovány na příkladech. 
Za dosaženými výsledky je také velké množství technické práce spočívající v implementaci 
všech navržených technik a jejich následné experimentální porovnání na poměrně velkém 
množství příkladů z plánovací soutěže IPC. Navržený algoritmus konverze do SAS+ 
reprezentace je prakticky velmi důležitý, protože tuto reprezentaci dnes používá převážná 
většina moderních plánovacích systémů. 
 
Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce i práce v kolektivu. Přišel s novými 
zajímavými výsledky především na poli transformace mezi různými reprezentacemi 
plánovacích problémů. Výsledky (nejen ty z disertace) byly prezentovány na mezinárodním 
fóru na konferencích jako je ICTAI, FLAIRS, SARA, ISMIS, publikovány v časopise 
Fundamenta Informaticae a přijaty do časopisu Journal of Experimental and Theoretical 
Artificial Intelligence. Doporučuji, aby předložená práce byla uznána jako disertační práce. 
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