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Jedním z nejznámějších grafových parametrů je barevnost. Díky svým teoretickým i praktickým
aplikacím bylo studováno mnoho jejích variant. Posuzovaná práce se zabývá jednou z nich, hranovým
L(2, 1)-barvením. Ve své vrcholové verzi je rozhodnutí, zda graf je L(2, 1)-barvitelný barvami z rozsahu
[0, λ], polynomiálně řešitelný pro λ ≤ 3 a NP-úplný pro λ ≥ 4. Hlavním výsledkem práce je obdobná
dichotomie pro hranové L(2, 1)-barvení: problém je polynomiálně řešitelný pro λ ≤ 4 a NP-úplný pro
λ ≥ 5. Zajímavý je zejména důkaz NP-úplnosti, který je nečekaně složitý. Výsledky práce jednoznačně
splňují (a přesahují) požadavky na diplomovou práci.

Po formální stránce lze práci vytknout drobné nedostatky. Některá tvrzení jsou formulována mírně
nepřesně. Například znění lemmatu 18 lze chybně interpretovat tak, že některé z hran incidentních s u
a v (různých od e1 a e2) mohou být předbarveny, a toto předbarvení lze popsaným způsobem rozšířit.
Dále ve znění tohoto lemmatu není jasný vztah mezi k a λ.

Jako zbytečné mi naopak přijde definovat formálně Turingův stroj a jeho pomocí zavádět třídu
NP. Taková definice není užitečná ani pro čtenáře bez znalosti teorie výpočetní složitosti, neboť mu k ní
chybí motivace a související výsledky objasňující souvislost s běžněji prakticky používanými výpočetními
modely.

Celkem zbytečná je také formulace Hallovy věty (uvedená bez definice systému různých reprezen-
tantů, tj. nesrozumitelná pro kohokoliv, kdo ji předem nezná). Tato věta je navíc použita pouze k důkazu
dobře známého tvrzení, že bipartitní regulární graf má perfektní párování, které mohlo být ocitováno
přímo.

V práci se vyskytuje poměrně mnoho překlepů (asi nejviditelněji dva v krátké závěrečné sekci),
většinu z nich by odstranil spell-checker.

Přes tyto drobnější nedostatky, pramenící nejspíše z nezkušenosti autora s psaním matematických
textů, doporučuji přijmout tuto práci jako diplomovou a ohodnotit ji známkou výborně.
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