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Autor se ve své práci věnuje existujícím algoritmům pro plánování cest pro tým více agentů, jejich 

rozšířením, implementaci, testování a porovnání. 

V první dvě kapitoly uvádí čtenáře do problematiky, zavádějí značení, základní předpoklady a nastíňují 

zbytek práce. První kapitola má určitý překryv se sekcí 2.1.5, což hodnotím spíše kladně, protože sekce 

2.1.5 představuje studované algoritmy v právě zavedených pojmech a klasifikaci. Za podstatnější 

nedostatek citací, zejména u sdělení, která nejsou zřejmá, například jde-li o NP úplnost plánovací úlohy. 

Třetí kapitola představuje algoritmus plánující cesty agentů postupně s využitím grafu tzv. volných 

časových oken, což je kombinace základního grafu a časových intervalů. Již v této kapitole se projevuje 

určitá nesourodost ve značení. Autor například pouřívá symbol 𝑡 v souvislosti s časem, třebaže ho 

v předešlé kapitole zavedl jako označení koncového uzlu. 

Čtvrtá kapitola uvádí medotu založenou na postupném produložování délky cest jednotlivých agentů, 

přičemž se začíná s nejkratší cestou naplánovanou bez ohledu na ostatní agenty a postupně se cesty 

prodlužují, dokud není nalezen bezkonfliktní plán. 

Pátá kapitola zkoumá postup, který využívá kostru grafu, jež má více listů než je agentů. Zde bych rád 

ocenil zejména sekci 5.3, ve které autor specifikuje netriviální implementační detaily, které odpovídají na 

otázky, na které nenalezl v původním popisu algoritmu odpověď. 

Šestá kapitola se zabývá modifikací rychle prozkoumavajícího náhodného stromu. Podobně jako 

v předešlém případě kapitola obsahuje poměrně rozsáhlou sekci 6.4 týkající se implementace a sekci 6.5, 

která představuje vlastní rozšíření algoritmu pomocí principů RRT*. Autor zde prokazuje kritické myšlení 

například při zkoumání alternativ generování náhodných vzorků v sekci 6.4.1. 

Sedmá kapitola představuje výsledky, nejprve pro varianty jednotlivých algoritmů, posléze v sekci 7.6 

dochází k jejich vzájemnému porovnání a shrnutí předností a nedostatků. Tato kapitola obsahuje velké 

množství přehledných tabulek a grafů. 

Autor odvedl slušný kus práce, seznámil se se stavem poznání v oboru a lze říci, že ho zajímavým 

způsobem posunul, zejména propojením algoritmů MRdRRT a RTT*. Za hlavní nedostatek práce považuji 

její čitelnost. Když odhlédnu od nekonzistentně formátovaných jmen v seznamu použité literatury či 

drobných překlepů například zalamování předložky z v českém abstraktu či titulek sekce 6.3.1, nesprávně 

psaných mezer před závorkami či střídavého formátování a nefomátování symbolů v LaTeXu, je patrné, že 

autor při popisu algoritmů vycházel zejména ze značení autorů jednotlivých publikací. Výsledkem je značná 

nejednostnost. Někdy je 𝑡 cíl cesty, jindy čas. 𝐺 je někdy graf, jindy uzel. Agent je někdy 𝑟 jindy 𝑅 a ještě 

jindy 𝑎. Mimochodem 𝑟 může být také zdroj, tedy hrana či vrchol. Dále 𝑇 je jednou časový interval, podruhé 

strom. Podobná roztříštěnost je také v pseudokódech. Někdy jsou metody psány velkými písmeny, jindy 

malými; někdy se pro proměnné používají symboly jako 𝑟 jindy anglická slova jako „goal“. Obrázky jsou 

někdy odkazovány jako „Fig.“ pak jako „Figure“, při odkazování na algoritmy se za slovem „Algorithm“ vždy 

vyskytuje těžko odůvodnitelná tečka. Někdy jsou algoritmy sázeny kurzívou, jindy ne. Práce obsahuje také 

řadu menších logických nesrovnalostí například: 

1. Na začátku druhé kapitoly na straně 4 je uvedeno, že počet stupňů volnosti je 𝑛 × 𝑘, kde 𝑘 je počet 

stupňů volnosti jednoho agenta. Je možné definovat 𝑘 pro všechny situace na všech grafech? 



2. V sekci 2.1.4 je zmíněno použití tensorového součinu a v sekci 4.2.2 vektorového součinu. Značení 

na obrázku 4.2 ovšem spíše naznačuje součin kartézský. 

3. V sekci 3.1.1 co znamená použití absolutní hodnoty na index zdroje? Jsou-li zdroje indexovány 

přirozenými čísly, nemá tato operace význam. 

4. Na začátku sekce 4.2 je uvedeno, že počet cest je exponenciální. Jak by to bylo možné 

specifikovat? Neexistují grafy, kde počet cest exponenciální není? 

5. V sekci 5.2 je definována funkce freeLeafInSubtree(node). Co vrací, když žádný volný list 

neexistuje?  

6. Dále tamtéž: vrací-li findObstacleAgent(path) seznam blokujících agentů, jak je možné na tento 

seznam zavolat metodu currentNode(obstacle), která je definována pro agenta jednoho? 

Práce není vždy dobře čitelná a v některých případech má i drobné věcné nesrovnalosti. Je velkou škodou, 

že to, co se autorovi podařilo propojit na úrovni implementace a testování, nepropojil důsledně na úrovni 

formální. Na druhou stranu se autor solidně seznámil hlouběji s rychle se rozvíjejícím odvětvím, prokázal 

programátorskou zdatnost i schopnost studovanou látku aktivně rozvinout. S ohledem na přednosti i 

nedostatky práce navrhuji hodnocení B. 

Otázky k diskuzi: 

1. Prozkoumal jste řadu alternativních přístupů. Bylo by možné některé z nich s užitkem 

zkombinovat? 

2. Jak byste rozvinul ICTS popsaný ve čtvrté kapitole pro případ, že hrany mají nestejnou délku a 

agenti se pohybují nestejnými rychlostmi? 
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