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Shrnutí obsahu práce 
 
Práce studie složitost CSP nad orientovanými stromy. Hlavním výsledkem je nalezení stromu s 26 
vrcholy, jehož CSP je NP-úplné. Kromě tohoto výsledku je v práci také dokázáno několik 
postačujících podmínek pro polynomiální řešitelnost. 

 
Celkové hodnocení práce 

 
Téma práce.  Téma jde nad rámec výuky. Zadání práce bylo splněno.  

Vlastní příspěvek.  Výsledky uvedené výše jsou původní, zajímavé a netriviální. Nalezení 
příkladu NP-úplného stromu nejspíše vyžadovalo velké množství práce, která není rutinní. 
Vlastní příspěvky jsou v práci jasně specifikovány.  

Matematická úroveň.  Celkově je matematická úroveň velmi dobrá. Důkaz věty 6 je ne zcela 
přesvědčivě podán. Jinak jsem nalezl jen několik drobných nepřesností a nejasných formulací 
(např. zaměňování funkce a algoritmu, který ji počítá, v kapitole 1).  

Práce se zdroji.  Zdroje jsou správně citovány. Drobnou výtku mám k lemmatu 4 – zde by 
nejspíše šlo najít odkaz na literaturu a uvést, že je podán alternativní důkaz.  

Formální úprava.  Formálně je práce také velmi dobrá. Drobné výtky: definované pojmy by měly 
být zvýrazněny (např. v definicích 18 a 19), ve formulacích definic a tvrzení není dobré 
nahrazovat text symboly (např. místo obecného kvantifikátoru v definici 9 je lepší napsat “all”).  

Jazyková úroveň. Práce je psána anglicky. Text je většinou srozumitelný, chyb není nadměrně 
mnoho. Mezi častější chyby patří chybné členy (např. výrazy typu “vertex of the level two”) a 
nevhodné časy či způsoby u sloves (např. “It would be convenient…” nad definicí 22). 
Stylisticky by bylo co zlepšovat, např. strana 9 není hezky napsaná. Výrazným nedostatkem je 
nadměrné a často nevhodné užívání závorek. 

 

Připomínky a otázky 
 

1. Místo algoritmického a ne zcela přesvědčivého důkazu věty 6 je možné explicitně popsat 
funkci f, kterou algoritmus definuje, docela jednoduchým předpisem. Jak?  

2. Je nutné dokazovat Lemma 10? Nešlo by v důkazu věty 13 místo lemmatu 10 začít od 
w(e,e,e…e) = e? 

 

 
Závěr 

 
Práci považuji za velmi dobrou a doporučuji ji uznat jako bakalářskou práci. 
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