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předložené Janem Volcem

V předložené diplomové práci, jejímž jsem byl vedoucím, se její autor, Jan Volec, zabývá studium
strukturálních parametrů kubických grafů velkého obvodu. Autor se zaměřil na studium dvou
takových parametrů: nezávislosti (velikosti maximální nezávislé množiny) a maxcutu (velikost
maximálního řezu grafu). Na oba tyto parametry lze nalézt v předložené práci dolní odhady, které
zlepšují dosud nejlepší známé výsledky.
Práce je tvořena krátkým úvodem, kde autor představí studovaný problém a zmíní úzkou sou-

vislost mezi kubickými grafy velkého obvodu a náhodnými kubickými grafy. Ve druhé a třetí kapi-
tole, pak autor navrhne náhodné procesy, které v kubickém grafu (za předpokladu, že neobsahuje
krátké kružnice) naleznou velký řez a velkou nezávislou množinu. Oba tyto odhady zlepšují dosud
známé odhady. Novou myšlenkou v procesu pro hledání velkého řezu je nesymetrické chování k vr-
cholům na stranách řezu (upřednostnění jedné ze stran) a v procesu pro hledání nezávislé množiny
spočívá hlavní přínos v triku, který umožní růst pravděpodobnosti rozdělení cesty v pomocném
grafu s délkou této cesty, aniž by došlo k narušení nezávislosti klíčových jevů, která je garantována
Lemmatem 3.6. Toto lemma tvoří základ kvantitativní analýzy příslušného náhodného procesu.
Výsledky obsažené v předložené práci jsou výjimečně kvalitní. Výsledek o nezávislých množi-

nách je obsahem společného článku se mnou a dr. Kardošem, který byl přijat v publikaci v časo-
pise „SIAM Journal on Discrete Mathematicsÿ. Výsledek o maximálním řezu se nyní připravuje
k zaslání k publikaci. Odborná úroveň práce je mimořádně vysoká a to i v porovnání s řadou
doktorských disertačních prací. Na důkaz tohoto tvrzení bych rád zmínil, že dosud nejlepší známý
dolní odhad na nezávislost kubických grafů velkého obvodu tvořil podstatnou část doktorské práce
C. Hoppena, která byla obhájena na University of Waterloo v roce 2008 (University of Waterloo je
světoznámá svou výzkumnou skupinou v oblasti diskrétní matematiky a optimalizace). Po formální
stránce je práce napsána stylem obvyklým v matematice; tvrzení jsou jasně označena a jejich dů-
kazy podány s patřičnou precizností a zároveň přehledně. Samotná numerická analýza náhodných
procesů, které autor použil, je pak provedena za pomoci programů, jejichž zdrojové kódy lze nalézt
v příloze předložené práce. Jako vedoucí této práce mohu říci, že její autor k vypracování práce
přistupoval velmi zodpovědně a problémy, které se vyskytly, se mu dařilo samostatně překonávat.
Předložená diplomová práce nejen splňuje požadavky kladené na diplomové práce, ale zároveň

svou kvalitou a stylem zpracování dosahuje požadavky kladené na doktorské disertační práci.
Předloženou práci tedy jednoznačně doporučuji uznat jako práci diplomovou a hodnotit stupněm
„výborněÿ.
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