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Nejprve shrnuji obsah práce.  
 
Předložená práce zavádí nový formalismus (GramPlan) pro hierarchické plánování. GramPlan používá terminologii atributových 
gramatik (autor se na ně odvolává). Práce s omezujícími podmínkami v GramPlanu  však spíše připomíná unifikační gramatiky, či 
Definite Clause Grammars. 
 
V práci je postupně ukázáno, že GramPlan je významným rozšířením  a zobecněním modelu FlowOpt a klasického STRIPS 
formalismu. Jsou zde prezentovány převody z obou formalismů do GramPlan a ukázána jejich korektnost. Jednotlivé převody 
jsou studovány ve zvláštních kapitolách a jejich korektnost je ukázána na různých pojmech.  Je to způsobeno tím, že model FlowOpt 
je založen na operaci dvoudimensionálního (planárního) vnořování a model STRIPS na operaci jednorozměrného zřetězení.  
 
K práci je přiložen editor pro modelování ve FlowOpt , jehož částí je verifikační modul, V příloze 3 jsou zařazeny základní ilustrační 
příklady.    
 
Hodnotící část:  Práce se mi dobře četla přesto, že, jsem v oblasti plánování laikem. Práce je proložena neformálním textem, který 
obvykle čtenáře přes technická a obtížná místa převede. Práci považuji  za zvládnutou a poctivou.  Technicky je jistě 
pracná i kreativní  a co je podstatné, je to  práce do značné míry pilotní.  
 
K větší dokonalosti práci  chybí několik věcí.   To se asi dá napravit jedním, či dvěma průchody předloženým textem. 
V prvních kapitolách je několik opomenutí, či překlepů v definicích a v  textu jsou i  gramatické překlepy.   
Výhrady mám  proti způsobu prezentace technických výsledků práce. Moje námitky jsou shrnuty  v přiložených  seznamech 
nedostatků a připomenutí.    
    
Technické nedostatky a připomínky : 
 
Str 8, 17 řádek zdola : dvěma počátečními stavy  dvěma  stavy 
 
Str 10, Def.1:  V  V* 
 
            Def.3: není definováno jméno pravidla tj. p  
 
Str 12.  U příkladu v rámečku je zavádějící, že kromě jedné podmínky se používají jako podmínky dosazovací příkazy se značkou, 
kterou lze interpretovat jako nerovnost 
 
Str 21.  Def. 14 , Množiny T,N, P, S, A, C jsou konečné množiny. Chybí definice tvaru přepisovacích pravidel. 
 
Str. 22  v odstavci Typy přepisovacích pravidel : 
 
Je tam nekonzistence v interpretaci paralelních a sériových pravidel : 
 
V odstavci Paralelní se říká, že všechny symboly z pravé strany pravidla musí být vykonány současně. 
 
Konec paragrafu : Snadno lze nahlédnout, že sériová pravidla lze snadno simulovat paralelními pravidly a speciálními 
                              atributy.  
    
 
Str. 33.  Par. 5.3. 
 
Věta 5. a Věta 6. nemají charakter matematických vět, či vět v teoretické informatice. Lze je např. označit jako neformální  
shrnutí.    
 
Já bych např. nahradil nahradil Větu 5 následujícím přesnějším tvrzením. 
 
Tvrzení A. Nechť WF je prvek z FlowOpt a GP(WF)  je gramatika z GramPlan získaná z WF, konstrukcí popsanou v paragrafu 
5.2.  Potom existuje homomorfismus h, takový že,  ke každému   validnímu procesu vp,  popsanému pomocí WF, existuje derivační 
strom st  podle GP(WF)  takový, že  h(st) = vp.   
 
Podobně opatrný by autor měl být i v případech ostatních vět o převodech,  Především je třeba přesně kvantifikovat. 



 
 
Poznámky k vyjadřovací síle:  
Chomský rozlišoval generativní sílu a vyjadřovací sílu. Generativní síla hovoří o schopnosti generovat jazyky, vyjadřovací síla 
o schopnosti generovat množiny struktur, např. množiny derivačních stromů.  
Domnívám se, že v případě GramPlanu je důležitá schopnost generovat množiny dosti bohatých derivačních stromů. 
 
Ostatně o atributových gramatikách je známo, že mají generativní sílu Turingových strojů.  Jistě to platí  
i o gramatikách z GramPlanu, neboť mají možnost pracovat s libovolným počtem čítačů, přičemž pro simulování Turingových strojů 
stačí i dva (pro průhlednou simulaci čtyři).   
 
 
 
Doporučení k obhajobě: 
 
Z výše uvedených důvodů práci    doporučuji    k obhajobě.  
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