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Oponentský posudek na bakalářskou práci „Komunikační složitost“ Vojtěcha Wagnera

Bakalářská  práce  V.  Wagnera  podává  úvod  do  teorie  komunikační  složitosti.  První  kapitola  podává 
motivaci  pro  studium komunikační  složitosti,  zavádí  model  deterministické  komunikační  složitosti  a 
ukazuje  několik  technik  pro  její  stanovení,  zejména  pro  ukázání  dolních  odhadů.  Druhá  kapitola  se 
zabývá pravděpodobnostním modelem komunikační  složitosti  a  podobně jako první  kapitola  ukazuje 
některé základní techniky pro její studium. Obě tyto kapitoly ilustrují zavedené pojmy na řadě příkladů.
Těžiště třetí kapitoly je v několika příkladech funkcí a stanovení jejich komunikační složitosti. Tato část 
obsahuje původní výsledky autora.  Poslední,  čtvrtá  kapitola  obsahuje stručný popis některých dalších 
modelů komunikační složitosti, jako je například model nedeterministický. Celkově se práce stylem ani 
obsahem podstatným způsobem neodchyluje od dnes již pro tuto oblast standartní učebnice Kushilevitze a 
Nisana, text této bakalářské práce se zdá však býti původní.

Práce je na první pohled napsána pěkně a čtivě a mohla by sloužit jako učební text pro tuto oblast, při 
důkladném čtení  však  čtenář  narazí  na  řadu  chyb  a  nepřesností.  V souhrnu  tyto  chyby  budí  dojem 
nedbalosti. Ve třetí kapitole, v příkladech, které jsou vlastním přínosem práce, jsou pak závažné chyby, 
které ukazují na nepochopení principu redukce autorem práce. Jedná se o stejnou chybu vyskytující se 
opakovaně  ve  třech  příkladech.  K  tomuto  posudku  připojuji  seznam  chyb,  nicméně  zde  bych  rád 
ilustroval rozsah zmíněných problémů.

Příklady 1.7, 1.9, 2.2 obsahují různě podstatné chyby v důkazech, důkaz příkladu 1.9 je zcela nesprávně. 
Definice 2.1, která zavádí pojem pravděpodobnostních protokolů, není úplná, například neříká, z jaké 
pravděpodobnostní distribuce se vybírají náhodné řetězce rA a rB. To není vysvětlené ani jinde v textu. 
Důkaz Tvrzení 2.5 obsahuje podstatné nepřesnosti a pochybuji, že čtenář neznalý tohoto důkazu by mu 
porozuměl.  V  příkladech  3.2,  3.3,  3.4  je  vyvozen  nesprávný  závěr,  že  definované  funkce  mají 
komunikační složitost větší než lineární. To je dokonce ve sporu s předchozím zjištěním autora. Chyba 
pramení z nesprávné interpretace zkonstruovaných redukcí.

V souhrnu se dá říci, že práce obsahuje ucelený a souvislý matematický text podstatného rozsahu, byť s 
řadou chyb nedbalostního charakteru. Mimo to obsahuje nové příklady a redukce, i když ne příliš složité a 
s chybnými závěry. Práce však zcela jistě naplňuje kritéria bakalářské práce a navrhuji ji proto uznat jako 
bakalářskou práci a hodnotit stupněm velmi dobře.

Michal Koucký

Příloha: seznam chyb
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Seznam nalezených chyb v práci „Komunikační složitost“ Vojtěcha Wagnera

strana 3, v def arg min, y by melo byt z X.

strana 5, Poznamka nedava smysl, nevime co je pravdepodobnostni protokol, 
pres co se meri pravdepodobnost...

staran 4, definice 1, musi byt protolol konecny strom?

strana 5, Priklad 1.1, druha veta - vysinuta vazba.

strana 5, "Dale je zrejme ze D(PAR)>= 2" - toto je pravda, pouze pokud oba 
hraci musi vedet vysledek. Pokud staci, aby vysledek znal hrac B, staci jeden 
bit  komunikace.  Na  strane  4  se  sice  tvrdi,  ze  "hodnota  f(x,y)  je  pak 
nejcasteji posledni bit komunikace", nicmene to nerika ze vzdy. Pozadavek, 
aby oba hraci znali vystupni bit z niceho jineho nevyplyva.

strana 6, dole - "na toto staci 1 bit" neni spravne cesky

strana 7, korektnost protokolu pro median?

strana 8, "abychom dostali co nejpresnejsi odhad" - proc nedostat rovnou tu 
funkci?

strana 10, "jednobarvnm"

strana 11, Priklad 1.7 - drobna chyba v dukazu. Pokud A je prazdna a B 
obsahuje vsechny prvky, pak prunik A a doplnku B je prazdny. Neni tedy pravda 
ze DISJ(A, compl B) = 0. Nicmene, bud DISJ(A, compl B) = 0 nebo DISJ(compl A, 
B) = 0, coz je dostacujici.

strana 13, Priklad 1.9 - dukaz je spatne. Komunikacni matice funkce DISJ neni 
trojuhelnikova  matice,  ani  na  ni  nelze  prerovnat.  Trojuhelnikova  matice 
odpovida funkci GT (Priklad 1.10).

strana 14, "To znamena, ze protokol v nekterych pripadech vyda nespravnou 
hodnotu." Ne nutne. Spise: "To znamena, ze protokol v nekterych pripadech 
muze vydat nespravnou hodnotu."

strana 14, Def 2.1 - pripoustime nekonecne vetve v protokolu? Pokud ano, pak 
P_r_a,r_B (x,y) nemusi byt definovano. Tohle by chtelo vysvetlit lepe. Take 
neni uplne vysvetlene, jake pravdepodobnostni rozlozeni se predpoklada pro 
retezce r_A a r_B. Jsou konecne? Co se mysli vyrazem "{r_a}" v definici a_v? 
Podobne pro b_v.

strana 14, v def. 2.2, c_P(x,y) by melo byt neco jako c_P(x,y,r_A,r_B), nebot 
je to funkce tech nahodnych retizku.

Otazka k obhajobe - Dukaz lemmatu 2.1 - jakym zpusobem plyne druha nerovnost 
z Markovovy nerovnosti.
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strana  16,  v  dukaze  Tvrzeni  2.3  musi  byt  clovek  opatrny  pri  pouziti 
Chernoffovy nerovnosti. Ocekavana hodnota X(x,y) nemusi byt epsilon.

strana 17, "(p jsme volili" by melo byt "(pokud jsme p zvolili". Volbu p by 
bylo lepsi uvest na zacatku protokolu. Musi takove prvocislo vzdy existovat?

strana 17, Priklad 2.2 - Predpokladam, ze A voli p nahodne mezi prvocisly z 
intervalu [1,n^2]. Tam je ale jenom radove n^2/log n prvocisel, takze vypocet 
pravdepodobnosti neni korektni.

strana 19, dukaz Tvrzeni 2.5 - r_1,...r_t, jsou na zacatku strany 19 pevne 
zvolene. Pres co je tedy pravdepodobnost ve vyrazu Pr[1/t suma X_r_i(x,y)-
epsilon  >  delta].  Toto  nedava  smysl.  Co  je  Z_r_i?  Co  znamena  "polozme 
t=O(n/delta^2)"? Staci t=n/delta^2 nebo treba t=n/100*delta^2? Tento dukaz je 
naprosto nesrozumitelny.

strana  22,  dukaz  Lematu  2.7  -  "ze  nejvyse  2eps  hodnot  ve  velkych 
obdelnicich", to je asi spatne.

strana 25, posledni radek - "takze D(POL) <= n+1".

strana 26, Redukce 3.2.3 - zaver vyvozeny z teto "redukce" je nesmyslny. 
Pokud by vypocet korene polynomu byl ekvivalentni pocitani skalarniho soucinu 
uvedenym zpusobem, pak bychom pro testovani korene polynomu stupne d museli 
prenest n^d bitu. Zrejme vsak staci prenest n bitu, hodnoty x_1,x_2,...,x_n. 
Zaver 3.2.4, ze D(POL)=n^d je tak spatne a zjevne ve sporu s "Trivialnim 
resenim" 3.2.2.

strana 27, Zaver 3.3.4 - zaver vyvozeny z redukce 3.3.4 je opet nesmyslny: 
"Zde  specialne  zkoumame  disjunktnost  mnozin  o  velikosti  n(n-1)/2,  tedy 
D(COL)=D(DISJ)=...=n(n-1)/2".

strana  28,  Zaver  3.4.4  -  stejne  jako  predchozi  zavery  je  i  tento  zaver 
spatne.

strana 36, Priklad 4.2 - neni zde dobre vysvetleno, jak tento priklad souvisi 
s kapitolou, ve ktere se nachazi. Spise to vypada jako priklad z predchozi 
kapitoly 4.2
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