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Vlastní text (sem prosím napište text posudku, délka textu posudku není omezena): 
 
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou modelování plánovacích a rozvrhovacích domén pomocí hierarchické 
struktury úloh. Přínosy práce lze shrnout do tří základní oblastí. První z nich je samotný modelovací formalismus nazvaný 
GramPlan, který je vlastně klasickou atributovou gramatikou s obecnými podmínkami mezi atributy a specifickým významem 
neterminálů (úlohy), terminálů (primitivní aktivity) a přepisovacích pravidel (rozklady úlohy). Druhou oblastí jsou převody existujících 
modelovacích formalismů do tvaru GramPlanu. Student konkrétně ukázal, jak převést zahnízděné workflow modely s přidanými 
podmínkami do podoby GramPlanu a také ukázal několik převodů klasického STRIPS modelu na GramPlan. Korektnost převodů je 
v práci formálně dokázána. Třetí oblastí s novým přínosem je potom formulace problému verifikace modelu v GramPlan formalismu 
a návrh dvou technik, jak verifikaci provést metodou vycházející z redukce bezkontextové gramatiky. Zde byl největší překážkou 
rekurzivní charakter GramPlan modelu, který se podařilo obejít prací s atributy s konečnými doménami. Pro demonstraci navržených 
technik byl vytvořen jednoduchý program pro práci s GramPlan modely, který obsahuje navržený verifikační algoritmus a podporuje 
vizualizaci modelu včetně znázornění výsledku verifikace. 
 
Práce je zpracována v jazyce českém, bez výrazných jazykových problémů. Má odpovídající strukturu, počínaje představením 
problémové oblasti a zavedením základních pojmů, přes popis existujících prací až k jádru práce s představením GramPlan 
formalismu, návrhu převodu FlowOpt a STRIPS modelů na GramPlan a popisem navržených verifikačních technik. V závěru je 
představen program demonstrující navržené techniky, jeho uživatelská příručka a ukázky práce s několika gramatikami jsou 
součástí příloh. Práce je z větší částí teoretická, student korektnost navržených technik dokázal formálně. Zde se projevila jistá 
nezkušenost z práce s formálními technikami, kdy (některé) navržené definice a důkazy působí trochu kostrbatě, což byla jistá daň 
snaze mít všechna tvrzení formálně podložena. O něco lepší mohla být také práce s existující literaturou, konkrétně získání širšího 
přehledu o použití gramatik při popisu plánovacích domén. 
 
Celkově lze práci hodnotit jako zdařilou. Podařilo se dosáhnout stanovených cílů a postavit základy pro nový pohled na modelování 
plánovacích a rozvrhovacích problémů s potenciálem dalšího růstu. Pozitivem práce je také jisté přemostění dvou vzdálenějších 
oblastí a to teorie formálních gramatik a modelování plánovacích problémů. Popis verifikačních technik byl zaslaný k publikování na 
konferenci MICAI 2016. 
 
 
Doporučení k obhajobě: 
 
Z výše uvedených důvodů práci    doporučuji   k obhajobě.  
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