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obhajoby by měly být uvedeny alespoň čtyři věty vystihující průběh obhajoby. Po vyplnění formuláře ho vytiskněte, dole formulář ještě vlastnoručně 
podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS. 
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ZÁZNAM O PR ŮBĚHU OBHAJOBY 

DISERTAČNÍ PRÁCE 
 
Název práce:   Graph Coloring Problems 
 
Jazyk práce:   angličtina 
 
Jméno studenta: Bernard Lidický 
 
Studijní program: Informatika 
 
Studijní obor: Diskrétní modely a algoritmy 
 
Školitel:  Doc. RNDr. Jiří Fiala, PhD.  
 
Oponenti:  
 
Mgr. Robert Šámal, PhD., KAM 

Daniel Paulusma, Durham University  

 
 
Členové komise: 
 
Předseda: Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.  - přítomen 

Místopředseda: Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. - přítomen 

Doc. RNDr. Jiří Fiala, PhD.  - přítomen 

Doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.  - přítomen 

Doc. Mgr. Petr Kolman, PhD. - nepřítomen 

Doc. RNDr. Daniel Kráľ, PhD.  - přítomen 

Prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. - přítomen 

Prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. (MÚ AV ČR)  - přítomen 

Doc. RNDr. Tomáš Kaiser, PhD. (KMA, ZČU, Plzeň )  - přítomen 

Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc. (KMA, ZČU, Plzeň ).  - přítomen 
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Průběh obhajoby: 
 
Po vystoupení kandidáta, ve kterém p řehledn ě a p řístupn ě p ředstavil svou diserta ční 
práci a hlavní výsledky v ní obsažené, shrnuli své posudky oba oponenti (dr. Paulusma 
a dr. Šámal). 
Oba shodn ě vyzdvihli kvalitu a široký záb ěr diserta ční práce, která obsahuje výsledky 
o n ěkolika problémech, které oba oponenti považují za z ajímavé a studované v oboru. 
Každý z oponent ů měl na kandidáta i jeden odborný dotaz. Dr. Paulusmu zajímal 
aktuální stav problému 3-vybíravosti rovinných graf ů bez lichých kružnic do ur čité 
délky; kandidát zobrazil související výsledky své d isertace a dotaz zodpov ěděl. Dr. 
Šámal v návaznosti na výsledky o rozhodování 5-bare vnosti graf ů na plochách se 
dotázal na složitost rozhodování 4-barevnosti. Poté  co kandidát odpov ěděl, že není 
znám ani kladný ani negativní výsledek, doc. Krá ľ doplnil, že tento problém souvisí 
se slavnou V ětou o čty řech barvách a proto by se divil, kdyby tomu bylo ji nak.  
V další části diskuze vystoupil prof. Broersma s dotazem na důkazové techniky, které  
kandidát použil ve svých výsledcích o 3-vybíravosti . Prof. Broersma byl s odpov ědí 
velmi spokojen a vyzdvihl výjime čnost použitých technik. Prof. Kratochvíl pak kladn ě 
hodnotil po čet a kvalitu publikací kandidáta. Posledním dotazem  na kandidáta byl 
dotaz na velikost 6-kritických graf ů na plochách, kde kandidát uvedl nejen klasické 
ale i velmi nové poznatky, což sv ědčí o jeho dobrém p řehledu o aktuálním d ění v 
oboru. To, že odpov ěď kandidáta byla úplná a vy čerpávající, dosv ědčil svou poznámkou 
doc. Krá ľ.  
Poté prof. Nešet řil, který obhajobu řídil, uzav řel diskuzi a ve řejnou část obhajoby. 

 
 
Počet publikací: 10 
 
Výsledek hlasování:  
 
Počet členů s právem hlasovacím: 11 
Počet přítomných členů:  10 
Odevzdáno hlasů kladných:  10 
Odevzdáno hlasů neplatných: 0 
Odevzdáno hlasů záporných:  0 
 
Výsledek obhajoby:    prospěl     � neprospěl/a    
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