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Úvod

V této práci se budeme věnovat jednomu z problémů teorie grafů. Tím je najít
vztah mezi vrcholovou souvislostí grafu a vlastností, že každých k jeho disjunkt-
ních hran leží na společné kružnici. Této vlastnosti grafu budeme říkat k-kru-žni-
covost a později v práci ji formálně zadefinujeme. Pro pochopení dalšího textu
bude třeba znát některé pojmy z teorie grafů, které čerpáme z knížky Kapito-
ly z diskrétní matematiky od Jiřího Matouška a Jaroslava Nešetřila [4] a skript
Kombinatorika a grafy I. od Tomáše Vally a Jiřího Matouška [6]. Značení budeme
používat stejné jako ve zmíněných dvou zdrojích.
V první kapitole zadefinujeme pro nás důležité pojmy jako je kružnice v grafu,

vrcholová souvislost a vrcholový řez v grafu. Také zmíníme některé věty z teorie
grafů: Hallovu větu, Mengerovu větu plus její různé verze a důsledky. Základní
znění těchto vět čerpáme ze skript Tomáše Vally a Jiřího Matouška [6]. Pak si
zavedeme pojem k-linkovanosti grafu, který říká, že pro každých k dvojic vrcholů
grafu existují disjunktní cesty, které tyto dvojice spojují, a který souvisí s pro-
blémem k-kružnicovosti. Podíváme se na doposud nejlepší známé výsledky, které
dávají do vztahu vrcholovou souvislost grafu a k-linkovanost.
V druhé kapitole si formálně zadefinujeme pojem k-kružnicovosti a budeme

zkoumat, jak souvisí s vrcholovou souvislostí. Konkrétně jak velkou musí mít graf
vrcholovou souvislost, aby byla zaručena k-kružnicovost. Nejprve se podíváme na
dolní odhady – dostaneme odhad na vrcholovou k-souvislosti pro sudá k a (k+1)-
souvislost pro lichá k. Pak pro k = 2, 3 rozborem případů ukážeme, že je tento
odhad těsný. Ze shora k-kružnicovost odhadneme pomocí k-linkovanosti.
Ve třetí kapitole budeme zkoumat k-kružnicovost v hustých grafech. Nejdříve

se podíváme na 2k-souvislé grafy, které mají dost souvislý podgraf na to, aby
byly k-kružnicové, a ukážeme, že takové grafy jsou pak celé k-kružnicové. Pak
zformulujeme, že pro grafy s dostatečně velkým minimálním stupněm nám stačí
pouze vrcholová (k + 1)-souvislost, což pro lichá k je zároveň dolním odhadem.
Ukážeme důsledky tohoto tvrzení a nakonec jej dokážeme.
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1. Základní pojmy

V dalších kapitolách budeme potřebovat následující definice a výsledky z teorie
grafů.

Definice. Graf s vrcholy V = {v1, v2, . . . , vn} a hranami

E = {{v1, vn}, {v1, v2}, {v2, v3}, . . . , {vn−1, vn}}

pro n ≥ 3 nazýváme kružnice a značíme jej Cn.
Kružnice grafu G je podgraf G isomorfní Cn.

Definice. Buď G = (V,E) graf. Pak každá množina F ⊆ E navzájem disjunkt-
ních hran se nazývá párování v grafu G.

O párování F řekneme, že je perfektní, pokud |F | = |V |
2
. Tedy, že pro každý

vrchol v ∈ V existuje hrana e ∈ F , která jej obsahuje.

Perfektní párování často potřebujeme hledat v bipartitních grafech. O tom
pojednává Hallova věta, která nám dává ekvivalentní podmínku pomocí počtu
viditelných sousedů každé podmnožiny jedné partity. Ta má mít alespoň tolik
sousedů, jak je sama velká. Nám se bude hodit následující verze Hallovy věty.

Věta 1 (Hall). Buď G = (X ∪ Y,E) bipartitní graf s partitami X a Y . Pak G
má párování pokrývající |X| právě tehdy, když (∀U ⊆ X) : |NU | ≥ |U |, kde NU

je množina sousedů vrcholů z U .

Dále budeme pracovat s vrcholovou souvislostí grafu a stupněm vrcholové
souvislosti. Tedy mírou, jak je graf odolný proti rozpadnutí při odebírání vrcholů.
Budeme pracovat s následující definicí souvislosti.

Definice. Graf G = (V,E) je souvislý, pokud pro každou dvojici různých vr-
cholů u, v ∈ V existuje cesta mezi u a v. V opačném případě řekneme, že G je
nesouvislý.

Definice. Vrcholový řez grafu G = (V,E) je množina vrcholů A ⊆ V taková, že

graf G′ = (V \ A,E ∩
(

V \A
2

)

) (čili indukovaný podgraf G[V \A]) je nesouvislý.

Největší souvislé podgrafy grafu G nazýváme komponenty. Buď S řez grafu G,
pak o komponentách grafu G \ S budeme mluvit jako o komponentách vzhledem
k řezu S.

Definice. Vrcholová souvislost je

kv(G) =

{

min{|A| : A ⊆ V je vrcholový řez} pro G ≇ Kn

n− 1 pro G ∼= Kn.

U vrcholové souvislosti je třeba zvlášť ošetřit případ, kdy je graf úplný, protože
v takovém případě při odebrání libovolné podmnožiny vrcholů se graf nerozpadne.
Obdobně, jako jsme zavedli vrcholové řezy a vrcholovou souvislost, se zavádí

i hranové řezy a hranová souvislost. Hranový řez je podmnožina hran, při jejímž
odebrání má nový graf více jak jednu komponentu. Hranová souvislost ke(G) je
pak minimální počet hran, které je třeba odebrat, aby graf nebyl souvislý.
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Můžeme si všimnout, že graf libovolně velké hranové souvislosti může mít
velmi malou vrcholovou souvislost. Například dva velké úplné grafy spojené přes
artikulaci. Z tohoto důvodu se nám hranová souvislost při řešení našeho problému
nehodí a dále budeme používat pouze souvislost vrcholovou.
Na vrcholovou souvislost se nám bude hodit ekvivalentní pohled, který nám

přináší Mengerova věta. Ta dává do souvislosti vrcholovou souvislost a počet
disjunktních cest mezi vrcholy.

Věta 2 (Menger). Pro každý graf G a každé přirozené číslo t platí kv(G) ≥ t
právě, když mezi každými dvěma různými u a v existuje alespoň t cest, které jsou
až na vrcholy u a v disjunktní.

Toto ekvivalentní vyjádření se ukazuje jako dobrý náhled na vrcholovou sou-
vislost, který uplatníme v některých důkazech. Kromě spojování dvou vrcholů
disjunktními cestami se nám bude hodit spojovat i dvě množiny vrcholů pomo-
cí navzájem disjunktních cest. Za tímto účelem vyslovíme následující důsledek
Mengerovy věty.

Důsledek 3. Buď G = (V,E) (vrcholově) k-souvislý graf a buď A,B ⊆ V . Potom
existuje alespoň min{|A| , |B| , k} vrcholově disjunktních cest mezi A a B spojující
různé vrcholy z A a B.

Důkaz. Definujeme nový graf G′ = (V ∪{a, b}, E∪{{a, v} : v ∈ A}∪{{b, u} : u ∈
B}). Tedy přidáme nové vrcholy a, b, vrchol a spojíme se všemi vrcholy z množiny
A a vrchol b spojíme se všemi vrcholy množiny B. Nyní chceme použít Mengerovu
větu na vrcholy a, b a tím dostat několik navzájem disjunktních cest mezi vrcholy
a, b. Každá taková cesta bude obsahovat právě jeden vrchol z množiny A a právě
jeden vrchol z množiny B. Stačí tedy ukázat, že grafG′ má dost velkou vrcholovou
souvislost, čímž rovnou dostaneme i dostatečně mnoho cest mezi a a b.
Všimneme si, že každý řez grafu G je zároveň i řezem grafu G′ a jedinými

novými řezy jsou ty, při jejichž odebrání vznikne komponenta se samotným vr-
cholem a nebo komponenta se samotným vrcholem b. Tedy novými řezy můžou
být akorát množiny A a B. Z toho vyplývá, že G′ je vrcholově l-souvislý pro
l = min{|A| , |B| , k}, a společně s předchozím odstavcem dostáváme celý důsle-
dek.

Ve formulaci tohoto důsledku se v předpokladech běžně klade podmínka A,B
disjunktní. My tento předpoklad neuvádíme, protože důsledek budeme používat
i pro nedisjunktní množiny. V takových případech pro vrcholy v průniku vždy
existuje cesta délky nula.
Důsledek nejčastěji budeme používat pro |A| = |B| = k, čímž zaručíme,

že každý vrchol jedné množiny bude spojen cestou s vrcholem druhé množiny.
Z důkazu důsledku plyne, že platí následující rozšířená verze Mengerovy věty.

Věta 4 (Rozšířená Mengerova). Graf G = (V,E) na n > k vrcholech je k-sou-
vislý právě tehdy, když pro každé A,B ⊆ V takové, že |A| = |B| = k existuje k
navzájem disjunktních cest, které spojují vrcholy A s vrcholy B.

Důkaz. Dopřednou implikaci dostáváme přímo z Důsledku 3. Pro zpětnou impli-
kaci pro spor předpokládejme, že existuje vrcholový řez S s k−l vrcholy pro nějaké
přirozené l a po jeho odebrání se graf rozpadne na komponenty C1, C2, . . . , Cb,
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kde b ≥ 2 a C1 je nejmenší z komponent. Pak A definujeme jako vrcholy v S a l
libovolných vrcholů z C2, . . . , Cb a B definujeme jako vrcholy v S, min{|C1|, l}
vrcholů z C1 a l − min{|C1|, l} vrcholů z ostatních komponent. Pak z žádného
vrcholu A neexistuje cesta do C1, která nejde přes S, čímž dostáváme spor.

Tedy je jasně daný vztah mezi vrcholovou souvislostí a spojováním dvou mno-
žin velikosti k pomocí disjunktních cest, přičemž nám nezáleží na tom, který
vrchol spojíme s kterým.
My nyní tuto úlohu ztížíme. Konkrétně tak, že určíme které vrcholy s kterými

chceme spojit. Spojování opět budeme dělat pomocí vrcholově disjunktních cest.
To nás vede na následující definici.

Definice. O grafu G řekneme, že je k-linkovaný, pokud má alespoň 2k vrcholů
a pro každou posloupnost s1, . . . , sk, t1, . . . , tk různých vrcholů grafu G existují
disjunktní cesty P1, . . . , Pk takové, že pro každé i jsou si a ti koncovými vrcholy
Pi.

Podobně jako výše, zkoumáme vztah mezi vrcholovou souvislostí a k-linkova-
ností. Zřejmě pokud je graf k-linkovaný, tak je i k-souvislý (plyne přímo z před-
chozí věty). Opačná implikace ale již neplatí. Vzniká tedy otázka, jestli existuje
minimální funkce f(k) taková, že každý f(k)-souvislý graf je k-linkovaný. V roce
1995 Béla Bollobás a Andrew Thomason [1] našli první lineární horní odhad na
funkci f(k) a dokázali následující větu.

Věta 5. Každý 22k-souvislý graf je k-linkovaný.

Nedávno, v roce 2005, Robin Thomas a Paul Wollan [5] našli zatím nejlepší
lineární horní odhad.

Věta 6. Každý 10k-souvislý graf je k-linkovaný.

Ještě si ukážeme jeden dolní odhad na funkci f(k), který ve svém článku
představuje Florian Pfender [3].

Tvrzení 7. (∀k) : f(k) > 3k − 3.

Důkaz. Mějme úplný graf na 3k − 1 vrcholech, ze kterého odebereme párování
velké k. Tento graf je (3k − 3)-souvislý. Zároveň není k-linkovaný, protože když
za s1, . . . , sk zvolíme jedny konce odebraných hran a za t1, . . . , tk příslušné druhé
konce těchto hran, tak každá cesta mezi si a ti musí vést přes alespoň tři vrcholy.
Všechny tyto cesty tedy dohromady zaberou alespoň 3k vrcholů, ale celý graf má
pouze 3k − 1 vrcholů.
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2. Řešený problém

Je známé, že každá k-tice vrcholů v1, v2, . . . , vk k-souvislého grafu G leží na
společné kružnici. Takové tvrzení můžeme dokázat snadno pomocí matematic-
ké indukce. Pro k = 2 tvrzení zřejmě platí. Pro větší k odstraníme vrchol vk.
Graf G \ {vk} je alespoň (k− 1)-souvislý, a tedy dostáváme kružnici C obsahující
vrcholy v1, v2, . . . , vk−1 grafu G. Kružnice C neobsahuje vk, protože byl odstraněn.
Pak dle rozšířené Mengerovy věty existuje min{k, |C|} vrcholově disjunktních cest
z vrcholu vk do kružnice C. Kružnice C má právě k − 1 úseků mezi vybranými
vrcholy (bráno včetně). Z toho vyplývá, že do alespoň jednoho z nich vedou ale-
spoň dvě cesty z vk. Pomocí těchto cest můžeme kružnici rozšířit o vrchol vk, jako
na Obrázku 2.1.
My budeme řešit analogický problém pro hrany na společné kružnici. Budeme

hledat podmínky, které zaručují, že každých k disjunktních hran grafu G leží na
společné kružnici. Tento problém již není jednoduchý a pro jeho analýzu si jej
nejdříve formálně zadefinujeme.

Definice. O souvislém grafu G řekneme, že je k-kružnicový, pokud má alespoň k
disjunktních hran a pro každou podmnožinu F = {e1, . . . , ek} obsahující k navzá-
jem disjunktních hran grafu G existuje kružnice C ⊆ G, která obsahuje všechny
hrany e1, . . . , ek.
Hranám e1, . . . , ek budeme říkat vybrané hrany a maximální úseky hran kruž-

nice C, neobsahující žádnou vybranou hranu, budeme nazývat spojující úseky.

Poznamenejme, že požadavek na disjunkci hran dává dobrý smysl. Pokud by
nějaká hrana s ostatními nebyla disjunktní, tak:

• Buď obsahuje vrchol, který je společný pro alespoň tři vybrané hrany, a tedy
na nich nemůžeme vytvořit kružnici.

• Nebo je napojena na další hrany a dohromady s nimi tvoří kružnici. Pak
buď v kružnici leží všechny vybrané hrany a není co řešit, nebo v ní neleží
všechny, a tedy nejsme schopni společnou kružnici vytvořit.

• A nebo společně s dalšími tvoří cestu. Pak je úloha ekvivalentí tomu, že
všechny vrcholy uvnitř cesty smažeme a mezi krajními vrcholy cesty pove-
deme novou, vybranou hranu.

První postačující podmínka, kterou pro k-kružnicovost zmíníme, je, že plyne
z k-linkovanosti.

Pozorování 8. Každý k-likovaný graf je zároveň k-kružnicový.

Důkaz. Pevně si určíme orientaci a cyklické pořadí hran. Pak využijeme k-linko-
vanosti a najdeme disjunktní cesty dané vždy koncem i-té a začátkem (i+ 1)-ní
hrany (bráno modulo k). Tím dostáváme hledanou kružnici.

Opačná implikace ale již neplatí. Například kružnice Cn je k-kružnicová pro
všechna k ≤ ⌊n

2
⌋ a přitom je pouze 1-linkovaná.

Můžeme si všimnout, že v důkazu jsme při stavbě kružnice měli hodně volnosti.
Mohli jsme si dokonce určit pořadí hran a pořadí vrcholů v rámci každé hrany,
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Obrázek 2.1: Cesty z vrcholu vk do kružnice a rozšíření kružnice o vrchol vk.
Namísto cesty v1v2 projdeme cestu v1xvkyv2.

v jakém na kružnici budou ležet. Nabízí se tedy otázka, jestli pro k-kružnicovost
dokážeme najít slabší podmínky než ty, které dostaneme s pomocí k-linkovanosti.
Opět se zaměříme hlavně na odhady vzhledem k vrcholové souvislosti. K tomu

si zavedeme funkci g(k) obdobně jako jsme pro k-linkovanost zaváděli funkci f(k).

Definice. Buď g : N → N minimální funkce taková, že pro každý graf G platí,
že pokud G je vrcholově g(k)-souvislý, potom je k-kružnicový.

Tuto funkci budeme chtít co nejpřesněji odhadnout. Z výsledků pro k-linkova-
nost a posledního pozorování rovnou dostáváme odhad g(k) ≤ f(k) a v kombinaci
s Větou 6 dostáváme lineární horní odhad pro g(k).

Důsledek 9. Každý 10k-souvislý graf je k-kružnicový.

My se nyní pokusíme funkci g(k) odhadnout zdola. Zkusíme najít co nejvíc
souvislý graf, který není k-kružnicový.
Nejdříve se zkusme podívat na příklad grafu, který nám zdola odhadoval k-lin-

kovanost. Tedy úplný graf na 3k − 1 vrcholech po odebrání párování velkého k.
Už víme, že tento graf je (3k − 3)-souvislý a není k-linkovaný. Avšak pro k-kru-
žnicovost nám tento příklad nijak neposlouží. Tím, že nám nezáleží na pořadí
hran na kružnici, si pro libovolnou k-tici hran můžeme zvolit takové pořadí, ve
kterém nebudeme potřebovat přejít mezi alespoň jednou dvojicí vrcholů, které
nejsou spojeny hranou.
Musíme se tedy podívat po jiném příkladu. Ten ukážeme v důkazu následují-

cího tvrzení.

Tvrzení 10. Nechť k ∈ N. Potom platí následující dolní odhady pro funkci g:

g(k) ≥

{

k + 1 pro lichá k
k pro sudá k.
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A ∼
= Kk B ∼

= Kk

Obrázek 2.2: Dvě kliky velikosti k spojeny k disjunktními hranami.

Důkaz. Pro lichá k uvažme dva úplné grafy A,B ∼= Kk a h : V (A) −→ V (B)
bijekci mezi A a B. Graf G definujme takto:

G = (V (A) ∪ V (B), E(A) ∪ E(B) ∪ {{v, h(v)} : v ∈ V (A)})

G je zřejmě k-souvislý. Nyní v něm nalezneme k hran, které neleží na společné
kružnici. Buď F = {{v, h(v)} : v ∈ V (A)}, z konstrukce grafu plyne, že F je
hranovým řezem grafu G – po jeho odebrání se graf rozpadne na komponenty A
a B. Graf G můžeme vidět na Obrázku 2.2.
Nechť pro F existuje společná kružnice C. Po této kružnici se vydáme kolem

dokola a budeme sledovat, v jaké komponentě se nacházíme. Bez újmy na obec-
nosti začneme v komponentě A. Mezi komponentami přejdeme právě tehdy, když
projdeme hranou z F . Tyto hrany postupně projdeme všechny, tedy komponentu
celkem změníme k-krát a jelikož k je liché, tak skončíme v B. A protože F je
hranovým řezem, tak už se do komponenty A nemáme jak vrátit. Tím dostáváme
spor s existencí kružnice C.
Pro sudá k budeme postupovat obdobně. Vezmeme A,B ∼= Kk+1 a (k − 1) dis-

junktních dvojic vrcholů mezi A aB spojíme hranou. Výsledný graf je (k − 1)-sou-
vislý a pro spor s k-kružnicovostí použijeme hranový řez mezi A a B společně
s jednou ze dvou hran, které jsou s řezem disjunktní. Pomocí lichého řezu opět
dojdeme ke sporu.

To je zatím nejlepší dolní odhad, který umíme ukázat. V další kapitole navíc
dokážeme, že pro husté grafy je tento odhad těsný. Tedy, že pro dostatečně husté
grafy je (k + 1)-souvislost postačující podmínkou.
Ve zbytku této kapitoly se budeme věnovat přesnému vyřešení problému pro

malá k, konrétně pro k = 2, 3.
Pro k = 1 je problém jednoduchý. Aby každá hrana grafu G byla obsažena

v kružnici, tak G nesmí obsahovat mosty, což v řeči vrcholové souvislosti speciálně
znamená, že G musí být alespoň 2-souvislý. Pro k = 2 ukážeme, že nám také stačí
vrcholová 2-souvislost.

Tvrzení 11. Každý 2-souvislý graf je 2-kružnicový a platí, že g(2) = 2.

Důkaz. Dle Tvrzení 10 platí, že g(2) ≥ 2. Pro důkaz toho, že vrcholová 2-souvis-
lost pro 2-kružnicovost stačí, použijeme rozšířenou verzi Mengerovy věty. Ta nám
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C1 C2
e1

e2

e3

Obrázek 2.3: Spojení kružnice s jednou vybranou hranou a kružnice se dvěma
vybranými hranami.

říká, že mezi vrcholy jednotlivých hran existují dvě disjunktní cesty a obě hrany
společně s těmito cestami již tvoří hledanou kružnici.

Pro k = 3 už se problém stává více komplikovaným a bude v něm potřeba
rozebrat více případů. Naším cílem bude dokázat, že g(3) = 4. Než se ale pustíme
do důkazu přímo tohoto tvrzení, dokážeme si pomocné lemma, které nám dá
dobrý základ pro rozbor případů celého tvrzení.

Lemma 12. Každý 6-souvislý graf je 3-kružnicový – tedy platí, že g(3) ≤ 6.

Důkaz. Mějme 6-souvislý graf G a jeho tři disjunktní hrany e1 = {u1, v1}, e2 =
{u2, v2}, e3 = {u3, v3}. Buď G′ = G\{e1, e2, e3}, pak G′ je alespoň 3-souvislý, pro-
tože odebráním jedné hrany z minimálního vrcholového řezu odpojíme maximálně
jeden vrchol.
Na G′ nyní použijeme rozšířenou Mengerovu větu a najdeme disjunktní cesty

mezi vrcholy {u1, u2, u3} a {v1, v2, v3}. Tyto cesty nám v grafu G společně s hra-
nami e1, e2, e3 tvoří jednu až tři disjunktní kružnice. My situaci rozebereme podle
toho, kolik kružnic takto vznikne.

(i) Dostaneme jednu kružnici. Pak jsme hotovi, přesně tuto kružnici jsme hle-
dali.

(ii) Dostaneme dvě kružnice C1 a C2. Jedna obsahuje dvě z hran e1, e2, e3 a dru-
há obsahuje třetí z nich. Bez újmy na obecnosti C1 obsahuje hranu e1 a C2
obsahuje hrany e2, e3. Jelikož G není multigraf, tak C1 obsahuje alespoň tři
vrcholy. Kružnice C2 určitě obsahuje alespoň čtyři vrcholy, takže můžeme
použít rozšířenou Mengerovu větu a najít tři disjunktní cesty mezi kružni-
cemi C1 a C2.

Cesty mají s kružnicemi společné pouze koncové vrcholy. Kružnice C2 ob-
sahuje dva spojovací úseky. Podle Dirichletova principu do alespoň jednoho
z nich padnou alespoň dva konce cest. Označme tyto konce w1, w2. V kruž-
nici C1 je pouze jeden spojovací úsek, do kterého padnou všechny tři konce
cest.
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Obrázek 2.4: Převod případu se třemi kružnicemi na případ se dvěma kružnicemi.

Nyní zkonstruujeme výslednou kružnici s hranami e1, e2, e3. Začneme v hra-
ně e2 a půjdeme po C2, až dokud nedojdeme do w1, nebo w2. V tomto
vrcholu přejdeme po cestě do C1, projdeme hranou e1 a druhou cestou se
vrátíme zpět do C2. Jelikož w1 a w2 leží ve stejném spojujícím úseku, tak
jsme o žádnou vybranou hranu nepřišli a můžeme dokončit kružnici po C2.
Situaci můžeme vidět na Obrázku 2.3.

(iii) Dostáváme kružnice C1, C2, C3, kde kružnice Ci obsahuje hranu ei. Každá
kružnice obsahuje alespoň tři vrcholy. Opět použijeme rozšířenou Mengero-
vu větu a nalezneme tři disjunktní cesty mezi kružnicemi C1 a C2. Cesty
mohou procházet i přes kružnici C3. My se po každé z těchto cest vydá-
me z kružnice C1, až dokud poprvé nevstoupíme do C2, nebo C3. Podle
Dirichletova principu do jedné z nich jako do první vstoupíme alespoň dva-
krát. Dostáváme tedy dvě disjunktní cesty buď mezi kružnicemi C1 a C2,
a nebo mezi kružnicemi C1 a C3. Pomocí těchto cest dané dvě kružnice spo-
jíme v jednu tak, aby obsahovala obě vybrané hrany. Tím se dostáváme na
případ (ii), který již umíme řešit. Situaci můžeme vidět na Obrázku 2.4.

Poznamenejme, že v samotných případech (ii) a (iii) jsme si vystačili jen
s vrcholovou 3-souvislostí, takže je možné je použít i pro lepší odhady, čehož
využijeme v důkazu následujícího tvrzení.

Tvrzení 13. Každý 4-souvislý graf je 3-kružnicový a platí, že g(3) = 4.

Důkaz. Podle Tvrzení 10 je g(3) ≥ 4, tedy stačí ukázat, že 4-souvislost je posta-
čující. Mějme 4-souvislý graf G a vybrané hrany e1 = {u1, v1}, e2 = {u2, v2}, e3 =
{u3, v3} a buď G′ = G \ {u1, v1}, pak G′ je alespoň 2-souvislý, a tedy v něm exis-
tuje společná kružnice pro hrany e2 a e3. Tedy v G existuje kružnice obsahující
hrany e2, e3 a neobsahující hranu e1. Podle Mengerovy věty v grafu existují čtyři
disjunktní cesty mezi vrcholy u1 a v1 – z toho alespoň tři nevedou po hraně e1.
My se nyní podíváme na různé případy, jak tyto cesty mohou vypadat.
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Obrázek 2.5: Existují cesty z u1 a v1 vedoucí do stejného spojujícího úseku.

C
e1

e2

e3

u1

v1

Obrázek 2.6: Situace, kdy u1 a v1 jsou spojeny s různými spojujícími úseky.

• Alespoň jedna z cest nezasahuje do kružnice C. Potom vytvoříme kružnici
obsahující hranu e1 disjunktní s C a dostáváme se tak na případ (ii) z důkazu
Lemmatu 12.

• Všechny tři cesty křižují C a u1 i v1 jsou přímo spojeny se stejným spojujícím
úsekem C (viz. Obrázek 2.5). Potom jsme schopni vytvořit novou kružnici
připojením hrany e1 do tohoto úseku.

• Po cestách se vydáme z vrcholu u1 směrem k vrcholu v1 a budeme sledovat,
jak během cesty křižujeme kružnici C. Uvažujeme případ, kdy všechny tři
cesty křižují C a všechna první potkání C zasahují do stejného jednoho
spojujícího úseku C a všechna poslední potkání C zasahují do druhého
spojujícího úseku C. Nákres situace můžeme vidět na Obrázku 2.6.

Jelikož cesty poprvé potkávají kružnici v jiném spojujícím úseku než na-
posled, tak musí každá obsahovat část, která vede mezi oběma spojujícími
úseky a která je až na krajní body disjunktní s C – „prochází vnitřkem
kružniceÿ.

Než se na situaci podíváme podrobněji, tak si představíme, že kružnice C
má hranu e2 nahoře a hranu e3 dole, jako na Obrázku 2.6. Částem spojujícím
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Obrázek 2.7: Řešení pro první typ úhlopříčky.

spojovací úseky C budeme říkat úhlopříčky, části cest z vrcholu u1 pove-
dou do levého spojujícího úseku a budeme jim říkat vstupy (do kružnice)
a částem cest mezi pravým spojujícím úsekem a v1 budeme říkat výstupy
(z kružnice).

Nás nyní bude zajímat jen úhlopříčka, která prochází vnitřkem kružnice.
Podívejme se, jakým způsobem v kružnici může vést – existují dvě možné
kombinace, přičemž mohou nastat i obě zároveň.

– Úhlopříčka vede alespoň nad jedním vstupem a alespoň pod jedním
výstupem, nebo vede alespoň pod jedním vstupem a alespoň nad jed-
ním výstupem. Potom jsme schopni zkonstruovat kružnici obsahující
všechny hrany e1, e2, e3. Situaci znázorňuje Obrázek 2.7.

– Úhlopříčka vede pod alespoň jedním vstupem a alespoň jedním vý-
stupem nebo vede nad alespoň jedním vstupem a alespoň jedním vý-
stupem. Bez újmy na obecnosti úhlopříčka vede nad jedním vstupem
a jedním výstupem. Potom jsme schopni vytvořit dvě disjunktní kruž-
nice C1 a C2 takové, že C1 obsahuje hrany e1, e3 a C2 obsahuje hranu
e2, viz. Obrázek 2.8. Tím se dostáváme na případ (ii) z důkazu Lem-
matu 12.

Tím jsme ověřili všechny případy, jak cesty mezi u1 a v1 mohou vypadat a pro
každou z nich jsme našli kružnici obsahující hrany e1, e2, e3. Tedy dostáváme, že
g(3) = 4.

Obdobným způsobem hodnoty g(k) pro vyšší k již odhadovat nebudeme. Dů-
vodem je, že se v nich problém začíná chovat příliš složitě. Například pro k = 4
myšlenky z důkazu posledního tvrzení přímo aplikovat nemůžeme. Kdybychom
předpokládali, že máme kružnici se třemi hranami a hledali cesty mezi vrcholy
poslední hrany, tak žádná nemusí křížit C a všechny mohou tvořit kružnice délky
tři, což je málo vrcholů na propojení s kružnicí, která má alespoň tři spojující
úseky.
A i kdyby se nám tento případ povedl vyřešit, tak budeme mít problém s pří-

pady, kdy jsme pro k = 3 využívali úhlopříčky. Zde úhlopříčka nemusí vést mezi
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Obrázek 2.8: Řešení pro druhý typ úhlopříčky.

těmi dvěma úseky, přes které ji potřebujeme, ale může přitom křižovat i třetí
úsek.
Stejně tak metoda použitá v důkazu Lemmatu 12 v tomto případě ztroskotá.

Opět můžeme dostat příliš malou kružnici na to, abychom v ní našli dostatek
navzájem disjunktních cest do některé velké kružnice.
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3. Odhady pro husté grafy

V této kapitole budeme zkoumat, které podgrafy jsou postačující pro k-kružnico-
vost celého grafu a budeme zkoumat, jak velká souvislost nám stačí pro k-kruž-
nicovost v hustých grafech.
Pro začátek se zamysleme nad tím, za jakých podmínek se k-kružnicovost

chová monotónně. Tedy za jakých podmínek do k-kružnicového grafu G můžeme
přidat libovolnou hranu, a přitom zachovat k-kružnicovost.
Uvažme nejprve graf G = Cn. Ten je k-kružnicový pro všechna k ≤ ⌊n

2
⌋,

ale pokud do něj přidáme libovolnou hranu, tak už určitě není ani 3-kružnicový.
Zatímco například každý graf, který je g(k)-souvislý tuto monotónní podmínku
splňuje, protože přidáním hrany souvislost určitě nesnížíme. Stejně monotónní
jsou i grafy, které mají dostatečně velké stupně na to, aby byly k-kružnicové. My
všechny tyto podmínky zastřešíme následující definicí.

Definice. O grafu G řekneme, že je k-kružnicově monotónní, pokud G je k-kru-
žnicový a pro všechna přirozená l a pro navzájem různé hrany e1, e2, . . . , el, které
nejsou obsáhlé v G, platí, že G ∪ {e1, e2, . . . , el} je také k-kružnicový.

Podívejme se nyní na to, co můžeme říct o grafech, které obsahují k-kružnicově
monotónní podgraf.

Lemma 14. Buď k přirozené číslo a buď G 2k-souvislý graf takový, že obsahuje
podgraf H, který je k-kružnicově monotónní. Potom G je k-kružnicový.

Důkaz. Mějme vybrané hrany e1, e2, . . . , ek. Z 2k-souvislosti a rozšířené Mengero-
vy věty víme, že existují navzájem disjunktní cesty mezi konci hran a podgrafem
H . Druhé konce cest z vrcholů hrany ei = {ui, vi} označíme e′i = {u′

i, v
′
i} a cesty

označíme Pui,u
′

i
. Položme

H ′ = H ∪ {e′1, e
′
2, . . . , e

′
k}

Graf H ′ je k-kružnicový, protože H je k-kružnicově monotónní. Máme tedy kruž-
nici CH′ grafu H ′, která obsahuje hrany e′1, e

′
2, . . . , e

′
k. Tuto kružnici nyní pomocí

disjunktních cest rozšíříme na kružnici CG grafu G. A to tak, že půjdeme po
kružnici H ′ a namísto každé hrany e′i použijeme cestu

Pui,u
′

i
∪ ei ∪ Pvi,v

′

i
.

S tímto lemmatem nám pro libovolný 2k-souvislý graf G stačí ukázat, že ob-
sahuje k-kružnicově monotónní podgraf, a tím dostaneme i k-kružnicovost celého
grafu G. Ukázat existenci takového podgrafu můžeme například pomocí Madero-
vy věty, kterou čerpáme z učebnice Reinharda Diestela [2].

Věta 15 (Maderova). Buď k ∈ N. Potom každý graf G splňující d(G) ≥ 4k
obsahuje (k + 1)-souvislý podgraf. (Kde d(G) značí průměrný stupeň grafu G.)

Pokud Maderovu větu dosadíme do našeho lemmatu, tak dostaneme následu-
jící tvrzení.
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Důsledek 16. Buď k přirozené a buď G 2k-souvislý graf takový, že d(G) ≥
4(g(k)− 1). Potom G je k-kružnicový.

Důkaz. Podle Maderovy věty G obsahuje podgrafH , který je alespoň g(k)-souvis-
lý, tedy je k-kružnicový. A jelikož je G 2k-souvislý aH je k-kružnicově monotónní,
tak z Lemmatu 14 přímo dostáváme, že G je k-kružnicový.

Nyní zformulujeme větu, která nám dává přesný odhad hodnoty g(k) pro husté
grafy, konkrétně říká, že (k + 1)-souvislé grafy s vysokým minimálním stupněm
jsou k-kružnicové. Pro vyslovení této věty ale budeme potřebovat, aby g(k) byla
rostoucí, což neumíme zaručit. Z tohoto důvodu si obdobně definujeme funkci
g′(k), která rostoucí bude.

Definice. Buď g′ : N→ N minimální ostře rostoucí funkce taková, že pro každý
graf G platí, že pokud G je vrcholově g′(k)-souvislý, potom je k-kružnicový.

Nyní již můžeme formulovat větu.

Věta 17. Buď G (k+1)-souvislý graf na n ≥ 18k vrcholech s minimálním stupněm
δ(G) splňujícím δ(G) ≥ n/3 + g′(k)− 1. Potom G je k-kružnicový.

Než se pustíme do důkazu uvedeme zajímavé důsledky této věty. Přímým
důsledkem společně s Větou 6 je následující tvrzení.

Důsledek 18. Buď G (k + 1)-souvislý graf na n ≥ 18k vrcholech s minimálním
stupněm δ(G) splňujícím δ(G) ≥ n/3 + 10k − 1. Potom G je k-kružnicový.

Důkaz. Stačí jen nahlédnout, že g′(k) ≤ 10k pro všechna k a že 10k je rostoucí
funkce.

Další důsledek dostaneme při použití Lemmatu 14 – získáme tak nový typ
podgrafu postačující pro to, aby celý graf byl k-kružnicový.

Důsledek 19. Buď G 2k-souvislý graf a H jeho (k + 1)-souvislý podgraf na
n ≥ 18k vrcholech s minimálním stupněm δ(H) splňujícím δ(H) ≥ n/3+10k−1.
Potom G je k-kružnicový.

Ve zbytku této kapitoly se budeme věnovat důkazu Věty 17. První kroky
důkazu jsou motivovány důkazem obdobné věty pro k-linkovanost, který udělal
Florian Pfender [3].

Důkaz (Věta 17). Pokud G je alespoň g′(k) souvislý, tak je k-kružnicový z de-
finice. V opačném případě najdeme řez S takový, že k + 1 ≤ |S| < g′(k). Po
odebrání S se nám graf rozpadne na dvě komponenty, pojmenujme si je L a R.
Více komponent dostat nemůžeme, protože každá z nich nutně obsahuje více jak
třetinu vrcholů.

|L| ≥ deg(v) + 1− |S| ≥
n

3
+ g′(k)− |S| >

n

3
Pomocí odhadu pro |L| odhadneme velikost komponenty R.

|R| ≤ n− |S| − |L| ≤
2
3
n− g′(k)
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Podívejme se nyní na stupeň vrcholu w ∈ R v rámci komponenty R.

degR(w) ≥
n

3
+ g′(k)− 1− |S| ≥

n

3
≥

|R|

2
+

g′(k)
2

Kde jsme v poslední nerovnosti použili nerovnost pro |R|. Symetrickým ar-
gumentem můžeme dokázat, že každý vrchol w ∈ L má degL(w) ≥

|L|
2
+ g′(k)

2
.

Pomocí následujícího Lemmatu ukážeme, že komponenty L a R jsou alespoň
g′(k)-souvislé.

Lemma 20. Buď G graf s n vrcholy a minimálním stupněm δ ≥ n/2 + t/2 pro
nějaké přirozené číslo t. Potom G je t-souvislý.

Důkaz. Pro spor uvažujme řez U velikosti t − r pro 1 ≤ r < t. Potom velikost
každé komponenty Ci grafu G \ U odhadneme jako

|Ci| ≥ 1 + n/2 + t/2− |U | ≥ n/2− t/2 + r + 1

Bez újmy na obecnosti předpokládejme, že máme jen dvě komponenty – C1
a C2. Potom

|U | + |C1|+ |C2| ≥ t− r + n− t+ r + 2 = n+ 2 > n

Čímž dostáváme spor. Komponenty a řez dohromady nemůžou být větší než
celý původní graf.

Nyní víme, že komponenty L aR jsou g′(k)-souvislé, tím pádem i k-kružnicové.
Tedy existuje kružnice CL komponenty L, obsahující všechny vybrané hrany v L,
a existuje kružnice CR komponenty R, obsahující všechny vybrané hrany v R.
Naším cílem bude tyto dvě kružnice propojit pomocí řezu S.
Jelikož L a R obě obsahují více jak třetinu vrcholů, tak |L| > |S| a |R| > |S|.

A protože S je minimální, tak dle Hallovy věty existují párování mezi S a L
a mezi S a R pokrývající S. Tím dostáváme |S| disjunktních spojnic mezi L a R
délky dva.
Nyní popíšeme myšlenku spojení kružnic přes řez S. Budeme předpokládat, že

existuje alespoň jedna vybraná hrana, která není obsažena v L, a existuje alespoň
jedna vybraná hrana, která není obsažená v R. To znamená, že řez musíme použít
alespoň jednou. Zároveň řez musíme projít suděkrát, abychom dostali kružnici.
Nejprve budeme pro jednoduchost předpokládat, že všechny vybrané hrany

jsou buď v jednom z párování, a nebo vůbec nezasahují do vrcholů párování
(ani do vrcholů řezu). Později ukážeme, jak řešit situace, které tyto podmínky
nesplňují.
Nejdříve najdeme kružnici v komponentě L a určíme, jak budeme procházet

přes řez S. To uděláme tak, že vybereme hrany mezi dvojicemi spárovaných vr-
cholů (případně tyto hrany i přidáme). Vybíráme alespoň jednu novou hranu,
protože existuje vybraná hrana, která není striktně v L, a zároveň nevybíráme
více hran než je nutné. To znamená, že vybíráme hrany jen u částí řezu, kde musí-
me projít. Tedy za každou vybranou hranu, která není v komponentě, L přidáme
maximálně jednu vybranou hranu. Takže celkový počet vybraných hran v L stále
bude maximálně k.
Máme tedy kružnici CL obsahující všechny výše zmíněné hrany. Nyní budeme

chtít najít obdobnou kružnici v komponentě R, abychom pomocí řezu tyto dvě
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Obrázek 3.1: Spojení kružnic přes řez. Tučné hrany značí nově vybrané hrany.
Nejdříve určíme procházení na straně L a poté podle tečkovaných úseků kružni-
ce CL nastavíme procházení na straně R a najdeme tak CR.

kružnice spojili v jednu. Chceme najít takovou CR, aby platilo následující. Když
se vydáme po CL a dojdeme k nově vybrané hraně, tak se nevydáme po ní, ale
namísto toho projdeme část kružnice CR a do CL se vrátíme druhým koncem této
nově vybrané hrany.
Abychom uskutečnili tento plán, tak musíme v CR vhodně nastavit procházení

řezem S, aby nám spojení CL a CR opravdu dalo pouze jednu kružnici. Uvažme
v CL maximální úseky neobsahující nově přidané hrany – množina jejich kon-
ců přesně odpovídá spárovaným vrcholům, mezi nimiž jsme vybrali nové hrany.
V R nově vybereme hrany mezi konci, které odpovídají koncům maximálních úse-
ků bez nově vybraných hran v CL. Celou situaci nově vybíraných hran a spojování
kružnic znázorňuje Obrázek 3.1.
Nyní se podívejme na vybrané hrany, které nám tento postup mohou pokazit.

Jsou to:

(a) Hrany vedoucí mezi S a L, resp. mezi S a R, které nejsou v párování.

(b) Hrany vedoucí mezi vrcholy S.

(c) Hrany obsahující jeden ze spárovaných vrcholů v L, resp. R.

(d) Hrany obsahující dva ze spárovaných vrcholů v L, resp. R.

Hrany typu (c) a (d) dělají problém při nastavování procházení řezu, kdy
potřebujeme vybrat nové hrany na spárovaných vrcholech a můžeme tak porušit
podmínku na disjunkci hran. Než vyřešíme jednotlivé typy hran, podíváme se na
vlastnosti řezu S.

Lemma 21. Každý vrchol v ∈ S má v L nebo v R alespoň 3k + 1 sousedů.

Důkaz. Protože n ≥ 6k a |S| < f(k), tak v má alespoň

n/3 + f(k)− 1− (f(k)− 2) ≥ n/3 + 1 ≥ 6k + 1

sousedů v komponentách L a R dohromady a dle Dirichletova principu v alespoň
jedné z nich alespoň 3k + 1 sousedů.

Nyní se zaměříme na problémy s jednotlivými typy vybraných hran.
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Obrázek 3.2: Znázornění Algoritmu 22. Vybrané hrany jsou značeny tučně, zbytek
hran jsou hrany z původního párování. Výsledná cesta P je vyznačena čárkovaně.

(a) Podívejme se na vybrané hrany mezi S a L, které nejsou v nalezeném páro-
vání. Nechť je jich l. Tyto hrany musíme do párování přidat, tím nám celková
velikost párování může klesnout. Stále ale budeme mít párování velikosti ale-
spoň max{k+1−l, l}, protože buď budeme mít párování velké alespoň l nebo
nám velikost párování klesne maximálně o l. To samé uděláme s párováním
mezi S a R.

Každý vrchol řezu S má buď v L nebo v R alespoň 3k + 1 sousedů, tedy
jej s touto komponentou umíme spárovat s vrcholem, který není incidentní
s vybranou hranou. Speciálně každý vrchol řezu není spárovaný maximálně
na jedné straně.

Nyní pro každý vrchol s ∈ S uděláme následující. Pokud s není spárovaný
s vrcholem komponenty C, tak předtím byl spárovaný s nějakým vrcholem
u ∈ C, který je nutně incidentní s vybranou hranou vedoucí mezi C a S. My
na každý takový vrchol s a komponentu C aplikujeme následující algoritmus.

Algoritmus 22. Nalezení cesty z vrcholu u ∈ C do S. Vrátíme cestu P .

1. P := ∅

2. Dokud s je vrchol, který přišel o svůj původní pár c ∈ C:

1. Z c nutně vede vybraná hrana do s′ ∈ S.

2. C := C \ {c}

3. P := P + c+ s′

4. s := s′

3. Navrať P

Znázornění funkce algoritmu můžeme vidět na Obrázku 3.2.

Cesta P je spojnice mezi vrcholem u a řezem S, navíc P obsahuje pouze hrany
vedoucí mezi S a C. Všimněme si, že z C jsme odebrali maximálně tolik vr-
cholů, kolik vybraných hran cesta P obsahuje. A jelikož původní komponenta
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C byla g′(k)-souvislá, tak nová komponenta C je alespoň g′(k − l)-souvislá,
kde l je počet odebraných vrcholů (protože funkce g′ je rostoucí).

Vybrané hrany mezi některou komponentou C a řezem S, které jsme během
žádného běhu Algoritmu 22 nepotkali, také tvoří spojnice mezi C a S. Tedy
každá vybraná hrana tohoto typu v nějaké spojnici je. My se nyní podíváme
na řezové krajní vrcholy těchto spojnic.

Každý takový vrchol má buď v L nebo v R alespoň 3k + 1 sousedů. Tedy
v jedné z těchto komponent umíme najít vrchol, který není spárovaný ani
incidentní s vybranou hranou. Tedy buď ze spojnice vytvoříme přechod do
druhé komponenty, a nebo se vrátíme do té samé komponenty a vytvoříme tak
nepřechod, který budeme simulovat vybráním hrany mezi koncovými vrcholy
tohoto nepřechodu. To udělat můžeme, protože jeden z nich je incidentní
s vybranou hranou vedoucí do S a druhý jsme vybrali tak, aby s žádnou
vybranou hranou incidentní nebyl.

Poznamenejme, že zatím neřešíme, kolik přechodů nám tímto způsobem vznik-
ne. Musíme si hlídat, aby stále existovaly alespoň dva přechody mezi kompo-
nentami L a R a aby celkový počet přechodů byl sudý. Kvůli tomu některé
přechody budeme muset vést napříč komponentami i přesto, že v druhé kom-
ponentě nemáme zaručený dostatečně velký počet sousedů nebo naopak. Tyto
případy budeme řešit níže.

(b) Máme hranu {u, v}, kde u, v ∈ S. Oba vrcholy mají v L nebo v R alespoň
3k + 1 sousedů. To znamená, že na této straně pro ně vždy budeme moct
najít souseda, který není spárovaný s jiným vrcholem řezu S a který není
incidentní s vybranou hranou.

Pokud u a v mají dostatek sousedů v různých komponentách, tak z u a v vy-
tvoříme jeden přechod, který bude určitě na obou stranách spárován. Pokud
máme dostatek sousedů na stejné straně, tak přes u, v do druhé komponen-
ty přecházet nebudeme a namísto toho vytvoříme nepřechod a budeme jej
simulovat na daných sousedech hrany {u, v}.

Opět neřešíme, kolik přechodů nám takto vznikne. Takové situace vyřešíme
níže. V některých případech budeme muset z u a v udělat přechod do druhé
komponenty, i když v jedné z nich nemáme zaručený dostatek sousedů, nebo
naopak některý přechod budeme rušit.

(c) V komponentě C má vybraná hrana {u, v} spárovaný vrchol u s vrcholem s ∈
S a vrchol v nespárovaný. Pak buď smá alespoň 3k+1 sousedů v C a najdeme
jiný vhodný vrchol, s kterým jej spárujeme, nebo má málo sousedů a hranu
{u, v} přidáme do přechodu k vrcholu s. Tím velikost C klesne o jedna, ale
zároveň přijdeme i o jednu vybranou hranu. A protože g′ je rostoucí, tak na
zbylých hranách C stále umíme najít kružnici.

(d) V komponentě C má vybraná hrana {u, v} spárované oba vrcholy u, v s vr-
choly su, sv ∈ S. Pak pokud su nebo sv má v C alespoň 3k+1 sousedů, tak mu
najdeme jiný vrchol pro párování a dostaneme se na případ (c). V opačném
případě, stejně jako předtím, přidáme hranu {u, v} do přechodu k vrcholu su.
Tím velikost C klesne o jedna a velikost řezu S také klesne o jedna, protože
již nepoužíváme vrchol sv.
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Problém může nastat, pokud přechod s vrcholem sv již kvůli jiné vybrané
hraně projít musíme. Jelikož ale sv má méně jak 3k+1 sousedů v C, tak má
alespoň 3k+1 sousedů v druhé komponentě a umíme v rámci této komponenty
simulovat vstup do sv a návrat zpět.

Níže uvidíme, že tomuto případu se téměř vždy dokážeme vyhnout.

Pomocí případů (a) a (b) se dostaneme do stavu, kdy žádný spárovaný vrchol
v komponentách L a R není incidentní s vybranou hranou a všechny vybrané
hrany incidentní s S jsou obsaženy v nějakém přechodu nebo nepřechodu. K vy-
tvoření kružnice už nám jen zbývá zajistit, abychom měli sudý, nenulový počet
přechodů přes S – pomocí těchto přechodů pak dokážeme spojit kružnice CL

a CR.
Budeme předpokládat, že k ≥ 4, protože pro k ≤ 3 nám pro k-kružnicovost

stačí samotná (k + 1)-souvislost. Budeme rozebírat případy podle toho, které
případy vybraných hran incidentních s řezem nastaly. Nejdříve předpokládejme,
že nenastal žádný případ (a). V rozboru využijeme toho, že u dvojic případu (b),
z kterých jsme vytvořili přechody, nemůžou nastat případy (c) a (d).

• Nenastává žádný případ (b). Řez S má alespoň tři vrcholy, všechny mají
v jedné z komponent alespoň 3k + 1 sousedů, takže jsou spárované s vr-
cholem, který není incidentní s vybranou hranou. Ve druhé z komponent
jsou také spárované a je mezi nimi dvojice, která není spárovaná s krajními
vrcholy stejné vybrané hrany. U obou vrcholů této dvojice nastává maxi-
málně případ (c), který umíme řešit. Tedy jsme vytvořili dva přechody mezi
komponentami.

• Pomocí (b) jsme vytvořili nenulový, sudý počet přechodů. Pak tyto přecho-
dy nezasahují do žádných vybraných hran a máme vyhráno.

• Pomocí (b) jsme vytvořili jeden přechod a existuje obyčejný přechod, do
kterého (b) nezasáhlo nebo existuje nepřechod typu (b). Pokud existuje
obyčejný přechod, tak u něj může nastat pouze případ (c), který umíme
snadno řešit. Pokud neexistuje obyčejný přechod a existuje nepřechod typu
(b), tak jej převedeme na přechod a opět nám může nastat maximálně
případ (c).

• Pomocí (b) jsme nevytvořili žádný přechod a existují alespoň tři přechody,
do kterých (b) nezasáhlo. Pak na tyto přechody použijeme první případ.

• Pomocí (b) jsme nevytvořili žádný přechod a existují právě dva přechody,
do kterých (b) nezasáhlo. Potom pokud nejsou spárované s vybranými hra-
nami, nebo u nich nastává případ (c), tak jsme vyhráli. Problém nastává,
pokud jsou spárované se stejnou vybranou hranou. Dostáváme případ (d),
a tedy z nich vytvoříme pouze jeden přechod.

Druhý přechod vytvoříme z libovolného nepřechodu u, v ∈ S případu (b).
To se nám povede, protože vrchol u je spárovaný a v tomto párování může
nastat maximálně případ (c), který nám nesnižuje počet přechodů.
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• Pomocí (b) jsme nevytvořili žádný přechod a existuje právě jeden přechod,
do kterého (b) nezasáhlo. Pokud u tohoto přechodu nenastává (c) na hra-
ně e, tak situaci vyřešíme obdobně jako výše. Jinak nastává (c) a z libovolné
dvojice u, v ∈ S případu (b) uděláme přechod – alespoň jeden z u a v není
spárovaný s vrcholem hrany e.

• Pomocí (b) jsme nevytvořili žádný přechod a žádný další přechod neexistu-
je. Pak vezmeme dvě dvojice z případu (b). Budiž jimi u1, v1, u2, v2 ∈ S. Ty
převedeme na přechody, pokud jednu dvojici převádíme do L a jednu do R,
tak u obou může nastat maximálně případ (c). Jinak oba přechody vytvá-
říme ve stejné komponentě. Vrchol u1 je spárovaný. Pokud není spárovaný
s vybranou hranou, tak druhou dvojici můžeme spárovat libovolně a dosta-
neme maximálně případ (c). Pokud je spárovaný s vybranou hranou e, tak
alespoň jeden z u2, v2 s e spárovaný není a opět se dostaneme maximálně
na případ (c).

• Pomocí (b) jsme vytvořili lichý počet přechodů a žádný další přechod nee-
xistuje. Pak počet přechodů je alespoň tři, protože k ≥ 4 a k musí být liché,
aby neexistoval další přechod (b). Pak libovolný přechod vzniklý v (b) vy-
řešíme pouze v jedné z komponent. To udělat můžeme, protože nám tam
opět může nastat maximálně případ (c).

Tím jsme vyřešili situace, kdy nenastává případ (a). Nyní pojďme obdobným
způsobem rozebrat případy, kdy případ (a) nastává.

• Pokud je celkový počet přechodů vytvořený případy (a), (b) sudý a nenu-
lový, tak jsme vyhráli.

• Celkový počet přechodů vytvořený případy (a), (b) je lichý a zároveň ale-
spoň tři. Pokud nám případy (a) nesnížili velikost párování, tak buď existuje
alespoň jeden další přechod nebo alespoň jeden případ (b). Další přechod
můžeme přidat, stejně tak můžeme změnit typ případu (b) obdobně jako
výše.

Pokud jsme velikost párování snížili alespoň o jedna a existuje přechod
typu (a), který párování snižoval. Pak tento přechod zrušíme a vyřešíme jej
v rámci jedné komponenty. Z řezového krajního vrcholu vede kromě párovací
vybrané hrany ještě jedna další, která tvořila původní párování vrcholu. Ta
nám může způsobit maximálně případ (c), který řešit umíme.

V opačném případě existuje nepřechod typu (a), který párování snížil. Pak
z tohoto nepřechodu uděláme přechod. Pokud krajní řezový vrchol umíme
spárovat, tak jsme vyhráli, protože nám nastane maximálně případ (c).
Jinak použijeme původní párovací hranu a dle použití Algoritmu 22 jsme
dorazili na začátek cesty typu (a). Tato cesta nám snížila párování, takže
je určitě nepřechodem, tedy se k ní připojíme.

• Pomocí případů (a), (b) jsme vytvořili jeden přechod a neexistuje žádný
další volný přechod. Pokud existují alespoň dva nepřechody typu (a), tak
jeden z nich můžeme převést na přechod, protože určitě nezasahuje do na-
šeho přechodu – ten je buď typu (b) a má na obou stranách dost hran,
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nebo typu (a) a snížil párování u jiného vrcholu. Takže nám může nastat
maximálně případ (c).

Pokud existuje maximálně jeden nepřechod a přechod je typu (b), tak jej
snadno převedeme na přechod. Pokud je přechod typu (a), tak nepřechod
buď začíná na stejné straně, pak jej snadno můžeme převést na přechod,
obdobně jako výše, nebo je na druhé straně a existuje nějaký nepřechod (b).
Pak nepřechod (b) můžeme převést na přechod. Máme tedy jen nepřechod
a přechod typu (a). Nepřechod se pokusíme převést na přechod, to buď
vyjde a nebo nám v tom brání párování přechodu a můžeme jej spojit
pouze v nepřechod. Podívejme se, jak tento nepřechod vypadá. Ten obsahuje
všechny vrcholy řezu a každý z nich až na jeden obsahuje vybranou hranu.
Tedy celkem k a všechny jsme je prošli. Z takového nepřechodu již snadno
vytvoříme kružnici obsahující všechny vybrané hrany.

Poslední případ je, že přechod (a) obsahuje všechny vrcholy řezu, tedy ob-
sahuje k vybraných hran. My z něj uděláme nepřechod.

• Pomocí případů (a), (b) jsme nevytvořili žádný přechod a neexistuje žádný
volný přechod. Pokud existují alespoň dva nepřechody (b), tak situaci vy-
řešíme stejně jako když jsme neuvažovali případy (a). Pokud existuje právě
jeden nepřechod (b), tak existuje nepřechod (a). Pak nepřechod (a) pře-
vedeme na přechod a nepřechod (b) také převedeme na přechod tak, aby
u obou nastal maximálně případ (c). Zbývá vyřešit případy, kdy nenastává
žádný případ (b).

Pokud existují alespoň tři nepřechody (a) na stejné straně, tak alespoň
dva z nich můžeme převést na přechody tak, že u nich nastane maximálně
případ (c). Pokud existují právě dva nepřechody typu (a) na stejné straně,
tak z obou vytvoříme přechody. Pokud u obou nastává maximálně případ
(c), tak jsme vyhráli, v opačném případě u nich nastává společný případ (d).
Pokud na druhé straně existuje alespoň jeden nepřechod, tak z něj uděláme
přechod, ten se může napojit na jeden z našich nepřechodů. Pak jako druhý
přechod ponecháme ten, na který se nenapojil a u toho rázem bude nastávat
pouze případ (c). Pokud na druhé straně další nepřechod neexistuje, pak
oba nepřechody obsahují všechny vrcholy řezu, a tedy obsahují k+1−2 hran
a dohromady s hranou typu (d) dostaneme nepřechod obsahující všechny
vybrané hrany.

Tedy můžeme předpokládat, že na straně obou komponent existuje maxi-
málně jeden nepřechod typu (a). Nejdříve předpokládejme, že existují oba.

Pokud oba tyto nepřechody lze převést na přechody, tak to uděláme. Jinak
jeden z nich vede na začátek druhého. Pak pokud existuje nějaký nepřechod
typu (b), tak z nepřechodů (a) uděláme přechod a druhý přechod uděláme
z nepřechodu (b). Jinak opět, ze stejného důvodu jako výše, oba nepřechody
typu (a) zasahují do všech vrcholů řezu a obsahují všech k vybraných hran.
Tedy z nich uděláme jeden nepřechod.

Poslední případ je, že existuje jen jeden nepřechod typu (a). Pokud na-
víc existuje nějaký nepřechod typu (b), tak oba tyto nepřechody můžeme
snadno převést na přechody, protože (a) sníží párování maximálně u jedno-
ho z vrcholů (b). Pokud žádný nepřechod (b) neexistuje, tak (a) obsahuje
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k vrcholů řezu a u (k + 1)-ního snižuje párování. Tedy obsahuje všechny
vybrané hrany a žádný přechod nepotřebujeme dělat.

Tedy ve všech případech jsme buď schopni zajistit sudý nenulový počet pře-
chodů, a nebo ukázat, že všechny vybrané hrany jsou obsaženy v jednom nepře-
chodu. Tedy přes řez vždy umíme spojit kružnice obou komponent v jednu, která
obsahuje všechny vybrané hrany. A tím jsme větu dokázali.
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Závěr

Závěrem si shrneme, co se nám o k-kružnicovosti povedlo vypozorovat a na čem
by se dalo dále pracovat.
V motivačním příkladu pro vrcholy jsme postupovali indukcí tak, že jsme

vždy jeden vybraný vrchol připojili ke kružnici obsahující ostatní vybrané vr-
choly. Tímto postupem jsme dostali, že nám stačí vrcholová k-souvislost. Pokud
by se nám podobný postup podařilo aplikovat na k-kružnicovost, tedy bychom
postupně připojovali hrany, tak dostaneme odhad na vrcholovou 2k-souvislost.

Hypotéza 23. Každý 2k-souvislý graf je k-kružnicový.

Tento tip není špatný, protože víme, že 2k-souvislý graf, který obsahuje k-kruž-
nicově monotónní podgraf, je k-kružnicový. Speciálně každý vrchol minimálního
2k-souvislého grafu, který není k-kružnicový, musí být obsažen v některém mi-
nimálním řezu. Což může být jeden z přístupů, jak by se tato hypotéza mohla
dokázat.
Dále jsme ukázali, že grafům s velkým minimálním stupněm na alespoň 18k

vrcholech stačí (k + 1)-souvislost. Já si myslím, že při podrobnějším rozboru
případů bychom se mohli zbavit podmínky na počet vrcholů a dokázat, že tvrzení
platí pro libovolně velké grafy s tímto minimálním stupněm.

Hypotéza 24. Buď G (k+1)-souvislý graf na n vrcholech s minimálním stupněm
δ(G) splňujícím δ(G) ≥ n/3 + g′(k)− 1. Potom G je k-kružnicový.

Pokud budeme ještě optimističtější, tak pro dost velké husté grafy máme do-
kázáno, že nám stačí (k+1)-souvislost, což je zároveň dolním odhadem pro lichá
k. Pro sudá k máme dolní odhad na k-souvislost, který by pravděpodobně šel
dokázat i pro husté grafy. Žádný příklad grafu, který by nám tento dolní od-
had vylepšil, se nám najít nepodařilo. Máme tedy dobrý důvod si myslet, že
k-souvislost pro sudá k a (k + 1)-souvislost pro lichá k je pro k-kružnicovost
postačující podmínkou.

Hypotéza 25. Nechť k ∈ N. Potom platí:

g(k) =
{

k + 1 pro lichá k
k pro sudá k.
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