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Text posudku:
Diplomová práce pojednává o detekci symetrií v klasickém plánování a jejich využití. 
Symetrie v případě klasického plánováni definují "strukturální shodnost" stavů, které nejsou 
ekvivalentní. Např. má-li robot přemístit objekt z jedné místnosti do druhé, nezáleží ve které 
ruce bude objekt držet. Symetrii lze tedy využít v prořezávání stavového prostoru (pokud z 
některého stavu nemůžeme splnit cíl, ze symetrického stavu cíl nemůžeme splnit rovněž).

Diplomová práce primárně vychází z práce od autorů Fox & Long (IJCAI 1999). Na rozdíl od 
výše zmíněné práce, diplomant se zaměřil na formální rámec problému a představil "T1 
automorfismus", který odpovídá symetriím od Fox & Long, a jeho zobecnění, t.j. "T2,...,Tk 
automorfismy". Tato část práce je pečlivě zpracována a i přes svůj vysoce formální obsah je 
docela dobře čitelná. Kandidáti pro automorfismus jsou dvojice konstant, které když jsou 
zaměněny ve stavech, vzniknou stavy symetrické. Z popisu této relace se zdá, že pouze 
konstanty stejného typu (předpokládá se "typed STRIPS" representace) mohou být kandidáti, 
pokud ne, existuje nějaký protipříklad ?

Diplomant implementoval techniku prořezávání stavového prostoru na bázi T1 automorfismu 
v plánovači nazvaném PLANR. PLANR obsahuje několik velmi známých heuristik jak 
přípustných (pro optimální plánování), tak nepřípustných (pro "satisficing" plánování). Ve 
výsledcích je v některých situacích vidět (např. Childsnack), že použití techniky prořezávání 
paradoxně vede k vyššímu počtu navštívených stavů než bez použití této techniky. Existuje 
pro tento fenomén nějaké vysvětlení ?

Kapitola 7 představuje techniky, které se snaží odhadnout sílu statového prořezávání. Za 
předpokladu nízkého odhadu prořezávací síly se zdá lepší prořezávání nepoužít jelikož 
detekce symetrií spotřebovává výpočetní čas. Výsledky v této části práce jsou spíše předběžné 
a dané techniky bude třeba v budoucnu zpřesnit.

PLANR je dále porovnán s existujícími plánovači METIS, který rovněž využívá symetrií k 
prořezání stavového prostoru, a FastDownward (FD). METIS ve vetšině případů dosahuje 
lepsích výsledků než PLANR, na druhou stranu PLANR je ve vetšině případů lepší než FD. 
METIS a FD používají LM-cut heuristiku, kdežto PLANR (v tomto nastavení) h_goal 
heuristiku. Dále METIS a FD transformují STRIPS representaci na representaci podobnou 
SAS+. Je otázkou jak tyto rozdíly ovlivňují výsledky (kdyby všechny plánovače používali 
např. h_goal heuristiku, jak by výsledky vypadaly ?).

Textová úroveň práce je vysoká, i když se místy objevují poněkud svérázné výrazy, např:

"Smart heuristics may let us solve problems, which are impossible to solve using other 
techniques"

"In this thesis, we will not examine heuristics, planning strategies and other similar tools..." 

"We will try to create more general and simpler definition..."  

Práci doporučuji k obhajobě.
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Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.
Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 
zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.).
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