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Text posudku:     
Předložená diplomová práce se zabývá využitím struktury plánovacího problému pro zvýšení 
efektivity plánování, konkrétně využitím symetrie konstant (objektů) v popisu stavu. Autor 
zde pojem symetrie formalizoval použitím automorfismů, ukázat jejich obecné teoretické 
vlastnosti z pohledu plánování a navrhl dva konkrétní typy automorfismů, které pojmenoval 
T1 a T2. Pro automorfismus T1 dále navrhl a implementoval algoritmus pro jeho hledání, 
který následně využil ve vlastním plánovači PLANR pro odstranění symetrických akcí. 
Vzniklý systém experimentálně porovnal s existujícími plánovači. 
Práce je psána anglicky bez větších jazykových problémů, text je dobře srozumitelný. 
Struktura práce odpovídá jejímu zaměření. Po krátkém úvodu do tématiky autor podává 
základní informace o oblasti plánování a představuje existující přístupy k symetriím 
v plánovaní. Vzhledem k tomu, že se jedná o úvodní pasáž, by si tato část zasloužila možná 
trochu více příkladů ilustrujících uvedené techniky. Následuje jádro práce, kde je formálně 
popsán přístup k symetriím pomocí automorfismů a jeho vlastnosti z pohledu hledání plánů. 
Tato část si zalouží pochvalu za dobře intuitivně vysvětlenou základní myšlenku hledaných 
symetrií a její následnou pečlivou formalizaci včetně řady tvrzení o vlastnostech a využití 
symetrií v plánování, vše doprovázené ilustračními příklady. Následuje kapitola věnovaná 
algoritmu pro hledání konkrétního typu automorfismů pojmenovaného T1. Navržená technika 
hledání symetrií je potom koncepčně srovnána s existujícími přístupy. Pro praktické ověření 
použitelnosti navrženého přístupu autor implementoval jednoduchý plánovací systém PLANR 
založený na dopředném plánování pomocí algoritmu A* s některými klasickými heuristikami 
a s použitím ořezávání akcí na základě automorfismu T1. Porovnání byla provedena 
na vybraných doménách ze soutěže IPC a ukázala jak přínosnost navrženého ořezávání 
pro redukci počtu prohledávaných stavů i času běhu, tak i jeho efektivitu ve srovnání s dvěma 
existujícími plánovacímy systémy patřícími mezi velmi kvalitní plánovače. Ve srovnání 
s dlouhodobě vyvíjeným systémem Fast Downward dopadl přes jednoduchost implementace 
plánovač PLANR velmi dobře, ale plánovač Metis založený také na využití  symetrií se 
ukázal jako obecně efektivnější. V závěru se potom autor pokusil charakterizovat očekávaný 
poměr ořezaných stavů, ale tato kapitola je spíše odkazem na možné další směry výzkumu než 
hotový výsledek. 
Celkově se jedná o zdařilou práci přinášející nové techniky pro popis a hledání symetrií 
s jejich podrobným formálním zpracováním. Jejich praktická použitelnost a efektivita zatím 
není zcela prokázaná, ale předběžné výsledky vykazují zajímavé vlastnosti pro zvýšení 
efektivity plánovacích algoritmů. Cíle práce tak byly naplněny.                   
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 



2 / 2 

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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