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Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

V Úvodu je stanoven pouze cíl „seznámit čtenáře se základními pojmy, výsledky a historií teorie 

grafů“. V Závěru autorka při reflexi splnění cílů hovoří o třech cílech, z nichž první dva dohromady 

jsou shodné s cílem z Úvodu a třetí je formulován jako „představení on-line her, které jsou dnes 

velmi snadno dostupné a hrají je lidé po celém světě“. Jde přitom o představení tří konkrétních her, 

ve kterých se řeší problémy z teorie grafů, cíl by tedy měl být formulován přesněji. Autorka podle 

mého zvolené cíle splnila, byť s níže uvedenými výhradami. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Zvolená struktura práce – výklad základů teorie a historie TG následovaný představením her na 

úlohách z TG založených – je smysluplná a je dobře naplněná. Všechny části jsou relevantní, 

postrádám jen v třetí kapitole rozbor řešení uvedených úloh (zvláště návrh třeba i heuristických 

metod řešení) na případně konstruktivní využití výsledků teorie her (kupříkladu diskusi řešení úloh 

toho typu, který obsahuje hra Galaxy, pomocí algoritmu nalezení eulerovské cesty). 

Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.) 

První kapitolu je možno označit za zdařilý úvod do teorie grafů. Autorka vhodně zvolila rozsah i 

náplň a uvádí všechny základní koncepty a poznatky. Uvádí formální definice a věty, na důkazy 

přesně odkazuje  do literatury. Mezi formální části zařazuje vysvětlující text, ilustruje vlastními 

diagramy. Výklad je sestaven z různých zdrojů a jeho struktura je vlastním přínosem autorky. 

Bohužel, na začátku teorie se autorka dopouští nepřesností. Na str. 5 definuje graf a vzápětí uvádí, 

že „existují grafy, ve kterých jsou dva vrcholy spojeny více hranami“, což však podle její definice 

není možné a vyžaduje to její rozšíření; stejně tak definice nepřipouští existenci smyček, pokud 

autorčin výraz „dvoubodový“ z definice grafu interpretujeme jako „dvouprvkový“. Dále zavádí 

„vrcholy incidentní s hranou“, ale pak používá „hrany incidentní s vrcholy“, a při jejím zavedení 

stupně vrcholu (str. 6) neplatí Tvrzení 1 (str. 7), protože jediný vrchol se smyčkou má stupeň jedna 

a součet stupňů všech vrcholů je tedy lichý. Další, obtížnější teorie je již korektní. 

Druhá kapitola o historii TG je přiměřená rozsahu a zaměření práce a je zpracována kvalitně. Má 

logickou strukturu a uvádí všechny podstatné informace; snad jen konečné vyřešení problému 

čtyřech barev (a jeho význam pro matematiku) by zasloužilo větší prostor. Jako ostatní části práce 

obsahuje i druhá kapitola kvalitní ilustrace a vzhledem k popularizačnímu charakteru by jich mohla 

obsahovat i více (portréty matematiků, diagramy zajímavých grafů, triangulace v 3D modelech jako 

grafy aj.).  

Třetí kapitola je plně dílem autorky. Představuje tři online hry a řešení různě obtížných úloh z nich. 

Řešení úloh je opět velmi kvalitně ilustrováno. Autorka se pokusila propojit řešení s teorií uvedenou 

v první kapitole, avšak neefektivně – uvádí-li například, že úlohy v dané hře mají vždy řešení, je 

ověřování nutných podmínek řešitelnosti zbytečné. Naopak schází použití výsledků TG přímo 

k nalezení řešení – u hry Galaxy algoritmu hledání eulerovské cesty, u her Wired a Icosien, kde 

takové algoritmy neexistují nebo jsou příliš obtížné, alespoň heuristiky, ať už z literatury 

(hamiltonovská kružnice) nebo  autorčiných zkušeností s řešením. 

 

Eliška HILLEBRANDOVÁ 
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Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

Práce je kvalitním textem o základech teorie grafů s velmi zajímavou motivací ke studiu grafů skrze 

online hry, po opravě nepřesností v teorii použitelným i jako rozšiřující text ve výuce na střední či 

vysoké škole. 

Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková 

úprava) 

Formální náležitosti práce jsou na dobré úrovni. Řídce se vyskytují pravopisné, zvláště interpunkční 

chyby (např. chybějící čárky na str. 11 v Definici 9 a nad Definicí 10) a drobné chyby typografické 

(například vysazená matematika v řádku, str. 7, nebo spojovník místo pomlčky, str. 35). Nepříliš 

reprezentativní je systematické komolení jména Leibnize na Leibnitz. Diagramy, které tvoří většinu 

ilustrací, jsou vlastním dílem autorky v Geogebře a jak již bylo předesláno, jsou velmi kvalitní. Pro 

každou hru autorka vyvinula speciální, velmi přehledný a srozumitelný způsob vyjádření zadání 

úloh a postupu jejich řešení v diagramech, včetně účelného použití barev. Odkazy a citace jsou 

korektní, celková úprava velmi dobrá. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Autorka uvádí sedmnáct zdrojů, z nich osm anglických. Dobře pokrývají zvolené téma a snad až na 

jeden encyklopedický zdroj jsou kvalitní a relevantní. Autorka je používá přiměřeně a kreativně. 

Vyjádření ke shodám v systému Theses:  < 5 %, znění definic a vět a řádné citace. 

 

Hodnocení: Práce splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

1. Jak by autorka opravial svoje úvodní definice a vyjádření, aby byla její tvrzení korektní? 

2. Dokázala by autorka na úlohy ze hry Galaxy použít hledání eulerovké cesty v grafu? 

3. Může autorka uvést nějaký návod nebo heuristiku pro řešení úloh ze hry Icosien? 

 

Datum a podpis autora posudku: 5.9.2018, Derek Pilous 


