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Problém  minimálního  řezu  v  grafech  patří  mezi  klasické  a  hojně  studované  problémy
kombinatorické  optimalizace.  Problému  v  současné  době  dobře  rozumíme,  umíme  ho
efektivně řešit a problém bývá součástí kurikula informatických studijních programů po celém
světě. Naproti tomu problému minimálního délkově omezeného řezu (liší se tím, že nechceme
přerušit  všechny cesty,  ale  jen  cesty  krátké –  podle  zadaného  paramatru)  zatím  příliš
nerozumíme,  ačkoli  je  studován už téměř  padesát  let.  Dosavadní  neúspěch v  porozumění
délkově  omezeného řezu  dobře  ilustruje  propast  mezi  našimi  znalostmi  o  jeho výpočetní
složitosti  a  aproximovatelnosti:  při  parametrizaci  velikostí  grafu  (počtem  vrcholů  n)  má
nejlepší  známý algoritmus  aproximační  faktor  řádově  n2 /3 zatímco  nejlepší  dolní  odhad
neaproximovatelnosti problému je pouze konstantní. Je zřejmé, že se jedná o obtížný problém.
Tomuto problému se věnuje diplomová práce Bc. Berga.

Řešitel  ve  své  práci  nejprve  uvádí  stručný  přehled  známých  výsledků  a  po  zavedení
potřebných  pojmů  se  věnuje  dvěma  dílčím  problémům  L-omezeného  řezu:  nalezení
optimálního řešení  na grafech s omezenou stromovou šířkou a otázce výpočetní složitosti
problému  na  rovinných  grafech  s  parametrem  L=dist ( s , t )−2 ,  kde  dist (s ,t ) označuje
vzdálenost zdroje od spotřebiče.

Problém L-omezeného řezu byl a je studován i z pohledu parametrizované složitosti. V roce
2015  popsali  Knop  a  Dvořák  algoritmus  řešící  tento  problém  na  grafech  s  omezenou
stromovou šířkou v čase  O ( L6 tw2

n)  ,  kde  tw  označuje stromovou šířku vstupního grafu;
algoritmus i jeho analýza jsou poměrně složité. Bc. Berg ve své práci přináší jednoduchý a
elegantní algoritmus založený na dynamickém programování, který optimální řešení nalezne
v čase  O ( ( L+2 )tw+1n ) .  To je  sice  asymptoticky  o  trochu  horší  čas  než  u  nejrychlejšího
známého  algoritmu,  ale  výhodou  je  již  zmíněná  jednoduchost  algoritmu  a  nezávislost  na
jiných výsledcích či technikách.

Na rovinných  grafech  je  problém  L-omezeného  řezu  řešitelný  v  polynomiálním čase  pro
každé konstatní L (na obecných grafech je probém NP-těžký už pro L=4). Problém je triviálně
řešitelný v polynomiálním čase pro parametr  L=dist ( s , t )−1 , ale na obecných grafech je
NP-těžký už pro L=dist ( s , t )−2 . Řešitel se ve druhé části své práce proto věnuje otevřené
otázce,  zda je  problém NP-těžký na rovinných grafech  pro parametr  L=dist ( s , t )−2 ,  a
naznačuje způsob, kterým by bylo možné dokázat jeho polynomialitu. Ačkoliv se tohoto cíle
zatím  dosáhnout  nepodařilo,  obsahuje  tato  část  práce  řadu  netriviálních  a  zajímavých
pozorování.

Závěrem  uvádím,  že  pan  Berg  se  zadaným  úkolům  řádně  věnoval,  prokázal  schopnost
samostetné a tvůrčí práce a zadání práce splnil. Předkládanou práci rozhodně doporučuji uznat
za diplomovou pro obor Teoretická informatika.
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