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V předložené práci se diplomantka věnuje strukturálním a výpočetním aspektům geometricky 

reprezentovatelných grafů, konkrétně intervalových grafů a jejich podtříd. Úkolem diplomantky 

bylo nastudovat literaturu týkající se tzv. Unit intervalových grafů, vytipovat výpočetní 

problémy, které se zdají být pro unit intervalové grafy z výpočetního hlediska snadněji řešitelné 

než pro všechny intervalové grafy, a pokusit se určit jejich složitost pro nadtřídu unit 

intervalových grafů, tzv. Mixed-unit intervalové grafy.  

Diplomantka na základě studia literatury vytipovala dva problémy, kterým se nadále věnovala, a 

to 1) problém MAX-CUT, tedy otázku jak rozdělit množinu vrcholů daného grafu do dvou 

disjunktních podmnožin tak, aby se maximalizoval počet hran s jedním vrcholem v jedné a 

druhým vrcholem ve druhé z těchto množin, a 2) otázku horního odhadu klikové šířky daného 

grafu jako funkce nezávislosti a klikovosti daného grafu. Současně nalezla v literatuře tzv. 

Bubble model grafu zavedený Hegernessovou, Meisterem a Papadopoulosem v roce 2009. 

Tento model byl použit jinými autory k polynomiálnímu řešení problému MAX-CUT, nicméně 

v důkazu správnosti tohoto algoritmu nalezla diplomantka chybu. Tím se stala otázka úlohy 

MAX-CUT ještě zajímavější, neboť její složitost je opět otevřená jak pro unit intervalové grafy, 

tak pro všechny intervalové grafy. 

Diplomantka přijala tuto výzvu a věnovala se studiu mixed-unit intervalových grafů. Isnpirována 

bubble modelem definovala jeho zobecnění pro mixed-unit intervalové grafy, které nazývá U-

bubble model. S použitím tohoto modelu našla částečné řešení úlohy MAX-CUT, a to 

polynomiální algoritmus pro případ, kdy U-bubble model daného grafu má omezený počet 

sloupců. Tím zesílila dosud nejlepší známý výsledek autorů Boyaci, Ekim a Shalom z roku 2018, 

kteří popsali polynomiální algoritmus pro unit intervalové grafy s bubble modelem se dvěma 

sloupci (zesílení je tedy ve dvou směrech, jednak na libovolný omezený počet sloupců, jednak 

na mixed-unit intervalové grafy). Výrazný posun dále znamená i Věta 17, která ukazuje, že pro 

libovolný mixed-unit intervalový graf je úlohu MAX-CUT možné vyřešit v subexponenciálním 

čase. 

Otázku horního odhadu na klikovou šířku řeší diplomantka ve čtvrté části práce. Je známo, že 

řadu obecně NP-úplných problémů je možné řešit v polynomiálním čase pro grafy omezené 

klikové šířky. Proto jsou takové odhady zajímavé. V této části práce, konkrétně ve Větě 12, 

ukazuje diplomantka odhad podobný odhadu pro unit intervalové grafy, který dokázali 

Hegernessová, Meister a Papadopoulos. I tento odhad vychází z diplomantkou zavedeného U-

bubble modelu. 



 

Jsem přesvědčen, že předložená práce jednozněčně dokazuje, že diplomantka odvedla 

výbornou práci jak po stránce studia a přípravy rešerše odborné literatury, tak po stránce 

vlastní odborné práce a prezentace originálních výsledků. Zavedení  U-bubble modelu a 

výsledky kapitoly 5 jsou publikovatelné v mezinárodním peiodiku. S radostí proto doporučuji 

předloženpou práci uznat za práci diplomovou. 
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