
Posudek oponenta na bakalářskou práci „Barevnost grafů na plo-
cháchÿ Vojtěcha Tůmy

Práce předkládá řadu výsledků o rozšiřitelnosti předbarvení vnější stěny na
platné obarvení čtyřmi barvami a to grafů, jejichž vnitřní stěny jsou trojůhelníky
a jež jsou 3-obarvitelné.

Je podána charkteristika pomocí grafových kontrakcí, za stežejní považuji
Lemmata 2.2 a 2.3 z druhé kapitoly, na něž pak navazují hlavní Věty 3.1 a 3.2.
Práce se také zabývá grafy, jež mají i jednu vnitřní stěnu stupně pět v sekci 3.2.

Podařilo se mi oveřit správnost výsledků z druhé kapitoly a ze sekce 3.1.
Sekce 3.2 nebyla zpracována tak, aby výsledky bylo možné ověřit bez hlubšího
studia této problematiky, což považuji za hlavní slabinu této práce. Uznávám
však, že tato část práce je technicky dost sofistikovaná, užívá se zde např. me-
toda vybíjení náboje a existence nejmenšího protipříkladu. Předpokládám, že
po pečlivém přepracování by tato část mohla být publikovatelná v odborném
časopisu.

Přesto již výsledky, které jsem zkontroloval, plně postačují pro uznání před-
ložené bakalářské práce.

Připomínky:
Řada formulací je nesrozumitelných, např. ve větě 3.1 se používá formulace,

že „předbarvení grafu G je možné rozšířit, právě když je možné ho rozšířit z grafu
na Obr. 2.1 (a) . . . ÿ ovšem není řečeno, jak spolu oboje předbarvení souvisejí.
Z čistě formálního matematického hlediska by tedy bylo tvrzení neplatné.

Podobně v některých případech je na čtenáři, aby si doplnil chybějící argu-
menty, namátkou:

• V důkazu Lemmatu 2.2 se používá argument, že součet stupňů vrcholů
mimo vnější stěnu je nejvýše šestinásobek jejich počtu. Bez bližšího vy-
světlení tento argument navozuje zdání, že uvedené grafy mají omezené
stupně.

Asi by bylo lépe nejprve eliminovat vrcholy stupně 2 a pak odvodit spor
s neexistencí vrcholu stupně 4.

• Na [str. 5 / ř. 16 zdola] se ukazuje existence hrany o1o3 poté je však třeba
užít Lemma 2.2, aby se došlo ke grafu na obr. 2.2 (a).

• Na [8/1] se užívá definice tříd G(4, 5) a G(5, 5) pro argument, že příslušný
cyklus je indukovaný, ovšem že přísušná hrana navíc je ve sporu s existencí
obarvení je ponecháno na čtenáři. (Mimochodem často je užíván symbol
G místo G pro značení těchto tříd.)

• Fakt, že grafy z obr. 4.1 a 4.2 mají nerozšiřitelná obarvení je též ponechán
k uvěření.

Za nešikovné považuji odkazy dovnitř důkazů — důkaz věty 3.1 odkazuje
dovnitř důkazu lemmatu 2.3. Pokud je uvedená vlastnost důležilá, bylo by
vhodné ji zformulovat zvlášť.
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Nejsem si jist, jestli sloučení důkazů vět 3.3 a 3.4 je ku prospěchu věci, např.
protože čtenář musí držet v patrnosti rozdílné předpoklady obou vět místo toho,
aby se soustředil na vlastní důkaz. Důkaz je dost dlouhý, doporučuji zvážit, jestli
z důkazu lze vyčlenit společnou část, kterou by bylo možné dokázat zvlášť (určit
společné předpoklady apod.).

Překlepy a drobné chyby:

• Třetí věta úvodu navozuje zdání, že pokud bychom uměli zvolené předbar-
vení vnější stěny rozšířit, dokážeme větu o čtyřech barvách. Tak to asi
nebylo míněno, neboť i graf z obr. 2.1 (a) má nerozšiřitené předbarvení
vnější stěny.

• [2/13] „deicedÿ má být „decidedÿ

• Lemma 2.2 „all of theÿ má být „all theÿ

• chybějící členy: [2/9] a 5-coloring, [2/12] a triangulation [2/-12] in a similar
spirit . . .

• V obr. 3.2 není vyznačen „square vertexÿ.

• [3/21] „existÿ má být „existsÿ

• [6/3] Ve značení Gi bývá i obvykle proměnným indexem, užití tohoto
symbolu pro vnitřní řást grafu je proto matoucí.

• [15/-9] „graphs from 2.2ÿ — není uvedeno jestli se 2.2 vztahuje ke kapitole,
větě, obrázku.

Obecně považuji za nevhodné užití angličtiny, má-li práce argumentační sla-
biny. Pokud by uchazeč použil nejprve mateřšinu, měl by jednak méně starostí
s pravopisem, zároveň by se mohl lépe soustředit na vyjádření svých myšlenek
a úplnost argumentů.
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