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Shrnutí obsahu práce 
 
Práce se zabývá problémem splnitelnosti omezujících podmínek (CSP) pro jistou třídu algeber 
s dvěma unárními operacemi, tzv. reversing problems. Práce podává nový důkaz P/NP-complete 
dichotomie pro tuto třídu CSP pomocí algebraického přístupu. Původní důkaz z článku Feder, 
Madelaine, Stewart, Dichotomies for classes of homomorphism problems involving unary functions 
byl ryze kombinatorický a založený na ad hoc algoritmech a ad hoc redukcích.  
 
Jádrem práce jsou kapitoly 2 a 3. V kapitole 2 se ukazuje, že některé reversing problémy mají 
konzervativní majoritní operaci. Tento výsledek zjemňuje původní článek v tom, že existence 
takového polymorfismu je silnější vlastnost než polynomiální řešitelnost (existence např. implikuje 
použitelnost tzv. bounded strict width algoritmu, dokonce přidáme-li všechny unární relace). 
V kapitole 3 se pak ukazuje, že zbylé reversing problémy nemají WNU polymorfismus a jsou proto 
NP-úplné.  

 
Celkové hodnocení práce 

 
Téma práce.   Téma práce vyžadovalo pochopení základních nástrojů algebraického přístupu 

k CSP, což není pokryté žádnou přednáškou na bakalářském stupni. Cílem bylo zjednodušit a 
zjemnit původní výsledek. Důkaz pro polynomiální případy je značně jednodušší a navíc 
konstruuje konzervativní majoritní polymorfismus, čímž původní výsledek zjemňuje. Důkazy 
NP-úplnosti jsou přehlednější než v původním článku, i když stále vyžadují netriviální rozbor 
případů. Je možné, že by se daly dále zkrátit, ale není jasné jak. Cíl práce se tedy podařilo 
splnit.  

Vlastní příspěvek.  Většinu práce tvoří vlastní, velmi netriviální příspěvky autora. Důkazy nijak 
nevychází z původních a zdají se zcela nové. Student pracoval průběžně a samostatně, můj 
vstup nebyl velký.  

Matematická úroveň, jazyková úroveň.  Entuziasmus studenta k přehlednému, efektivnímu a 

detailnímu zápisu výsledků je o mnoho menší než ke kreativní matematické práci, a v tomto 
směru byl můj vstup nutně větší. Výsledná podoba práce je po matematické a jazykové 
stránce docela dobrá, ale není vynikající.    

Práce se zdroji.  Zdroje jsou řádně citovány. 

 Formální úprava.  V pořádku.  

 

 
Závěr 

 
Práci považuji za výbornou a doporučuji ji uznat jako bakalářskou práci. 
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