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Cílem bakalářské práce Davida Ryzáka je porozumět počtu stěn v náhodném vnoření úplného grafu 
na nějakou plochu. Plocha není předem specifikovaná, ale je určená náhodnou volbou lokálních 
orientací u každého vrcholu. Hlavním přínosem práce je důkaz, že počet k-stěn náhodného vnoření 
konverguje k Poissonově rozdělení s vhodným parametrem. To mimo jiné vyžaduje spočítat 
momenty rozdělení, což autor dělá přes faktoriálové momenty. Dalším příspěvkem je návrh 
statistického modelu, který má pomoci určit, jak blízko je rozdělení počtu k-stěn k Poissonově 
rozdělení.

Při hodnocení této práce bych rád zmínil dva důležité aspekty. Prvním je, že autor prokazatelně 
strávil s problémem velké úsilí a podařilo se mu dosáhnout nového a netriviálního výsledku 
(alespoň já si nejsem vědom, že by tento výsledek byl znám). To samo o sobě výrazně převyšuje 
běžné požadavky na bakalářskou práci a mělo by být hodnoceno velmi pozitivně.

Druhým aspektem je na druhou stranu matematická pečlivost zápisu. Poměrně často mi text autora 
nedával smysl, tak jak je napsaný. Většinou jsem zvládl příslušná tvrzení, definice či kroky v 
důkazu snadno opravit a mohl jsem pokračovat dál. Ale na několika místech se mi to nepodařilo, ani
když jsem se přiměřeně snažil. Speciálně tedy nemohu tvrdit, že jsem ověřil všechny kroky 
hlavního důkazu. Nicméně celkově věřím, že postup autora by měl být v principu korektní a s 
dostatečnou dávkou trpělivosti bych měl být schopný chybějící kroky dodělat podle autorova 
návodu. Pro účely posudku zmíním několik příkladů v následujícím odstavci, detailnější poznámky 
pošlu autorovi zvlášť.

V definicích některých pojmů se objevují chyby. Začíná to vlastně definicí 1, kdy autor definuje 
vnoření grafu (embedding), ale podmínky, které uvádí vedou pouze na libovolné nakreslení 
(drawing), chybí podmínka o nekřížících se hranách. O něco později autor definuje lokální rotace 
(definice 4) a rotační systém (definice 5), ale nemám pocit, že by pořádně vysvětlil, jak rotační 
systém souvisí s vnořeními, které dále používá (s výjimkou uvedení několika příkladů). Například 
by mohlo být explicitně vysvětleno, když autor nadále používá pojem vnoření (např. v definici 7), 
jestli vychází z původní definice vnoření, nebo jestli právě vychází z definice 5. Co mi pak ještě o 
něco více ztěžovalo porozumění textu je, když autor vynechává nějaké předpoklady ve znění 
tvrzení/lemmat nebo když se odkazuje ne moc formálně na nějaké předchozí znění či důkaz. 
Například v definici 13 jsem nerozluštil co znamená nadbytek (surplus) pro vrchol, kde se autor 
odkazuje na m ze znění Lemma 11, ale Lemma 11 mi přijde, že mluví o úplně jiných pojmech než o
vnořeních. V důkazu věty 16 jsem se například ztrácel v části v 3 kroku, kdy autor tvrdí, že číslo k2k

 může být odvozeno podobně jako v Lemma 13, ale vlastně mi nebylo jasné ani co se přesně počítá 
ani jaká modifikace se má udělat.

Práce je psaná anglicky. To bych na této úrovni hodnotil jako pozitivum, byť se v práci sem tam 
najde nějaká formulace, kterou by bylo lepší napsat jinak.

Celkově se mi práce jeví někde na hranici známek výborně a velmi dobře. Nicméně, první aspekt, 
který jsem zmiňoval v hodnocení, považuju za mnohem důležitější, a tak se kloním k známce 



výborně. Kdyby se však jednalo o nějakou pokročilejší práci, například magisterskou, tak by bylo 
vhodné tu pečlivost hodnotit trochu přísněji.

Práci doporučuji ohodnotit známkou výborně.
Práci navrhuji na zvláštní ocenění: Ne

V Praze, 25. 8. 2021                                                      Martin Tancer


