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Práce představuje specifickou dynamickou variantu známeho Vehic|e Routing Prob|em (VRP)
a a|gorithmus k řešení tohoto prob|ému za|oŽený na mu|ti-agentním vyjednávání. VRP je
ve|ice re|evantním prob|émem v transportní doméně. Jako takový extrahuje některé z
k|íčových vlastností mnoha distribučních problémů běŽných v reá|ném světě. Jeho dynamické
varianty pak odpovídají prob|émům ve ktených se struktura prob|ému mění v čase - přibývají
nové zakázky, mění se dopravní situace apod. V těchto případech je klíčové, aby ap|ikované
a|goritmy by|y schopny adekvátně a včasně reagovat na měnící se situaci.

H|avními přínosy teze jsou: (i) představenízmíněné specifické varianty dynamického VRP' (ii)
zavedení odpovídajícího multi-agentního mode|u, (iii) představení a|goritmu pro její řešení a
(iv)její experimentá|ní evaIuace v agentním simuIačním prostředí,

Po formá|ní stránce je práce kva|itně zpracovaná' Členění tématu je přehledné a zavedený
matematický mode|, jakoŽ i představení a|goritmu jsou konzistentní a srozumitelné. Práce je
psána v ang|ickém jazyce, coŽ hodnotím jednoznačně pozitivně. Úroveň sdě|ování i jazyková
je převáŽně dobrá, v komp|exnějších pasáŽích občas k|esá, zde je prostor pro zlepšení'

Moje dí|čí výtky tedy směřují spíše k re|evanci práce z vědeckého h|ediska, ce|kovému
uchopení tématu a pouŽité metodo|ogii.

1. Jak jiŽ bylo řečeno, práce adresuje specifickou variantu problému. Konkrétně jde o
přepravu zási|ek mezi rŮznými |okacemi floti|ou heterogenních vozide| s dodatečnými
omezeními týkajícími se: (i) časových interva|ů pro vyzvednutí a doručenízási|ek a (ii)
kapacitních omezení vozide|' Varianta problému navíc předpokádá, Že nové zási|ky
jsou registrovány průběŽně v čase a Že se mění struktura dopravní sítě např. v
důs|edku měnící se dopravní situace' By|o by zajímavé, kdyby autor uved| řešenou
variantu do kontextu známých variant VRP, popřípadě definova| prob|ém jako
rozšíření některého ze známých prob|émů (de o specifickou dynamickou variantu
Pickup and Delivery Problem with Time Windows) a diskutoval aplikovatelnost
známých a|goritmů na novou doménu.

2' Eva|uace a|goritmu používá sim|u|ačníscénáře spouštěné v rámci proprietární agentní
simuační p|atformy. Takovýto způsob eva|uace principiá|ně neumoŽňuje širšísrovnání
jak s minulými tak s budoucími algoritmy. Bylo by zajimavé testovací instance
prob|ému zforma|izovat a umoŽnit tak jejich da|ší pouŽití, popřípadě vyjitz existujících
de-facto standardních testovacích prob|émů např. pro PDPTW a adaptovat je pro
novou variantu.



Autor tvrdí, Že h|avní výhoda a|goritmu je jeho traktabiIita, na rozdí| od předchozích
(byť centra|izovaných) a|goritmů, které z tohoto důvodu nedoš|y širšího up|atnění.
Domnívám se, Že to není pravda a Že komerění systémy podobné varianty problému
adresují' Doporuči| bych zaměřit se napřík|ad na dva dostupné systémy - sP|DER
vyvíjený na S|NTEF v Norsku a |NDlGo vyvíjený v oRG N|OTA v Austrá|ii a na
pub|ikace jejich k|íčových autorů - Phi| Ki|by, o||i Braysy, Georg Hass|e atd'' Navíc se
domnívám, Že podobné zásadní tvrzení by by|o za1ímavé podepřít re|evantními
experimenty. Z dosavadní zkušenosti se domnívám, Že h|avní sí|a multi-agentního
rozhodně není v jeho konvergenci a|e spíše v robustnosti dané autonomním
plánováním jednotek'
Stejně tak by by|o zajímavé exp|icitně adresovat komunikační s|oŽitost a|goritmu a
jeho variant, jakoŽto k|íÓovou metriku s|oŽitosti pro a|goritmy za|oŽené na předávání
zpráv.

Vzh|edem k uvedeným přednostem a nedostatkům předIoŽenou dip|omovou práci doporučuji
k obhajobě a hodnotím známkou B-ve|mi dobře'

V Barce|oně dne 16.1.2015 Oponent: Mgr. Petr Kal ina

3 .

4.


