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Kapitola 1

Úvod

Tato práce se zabývá výpočetní složitostí problémů spojených se Seidelovým pře

pnutím grafu. Seidelovo přepnutí je grafová operace, která transformuje daný
graf tak, že pro jeden z jeho vrcholů zamění hrany z něj vycházející za nehrany
a naopak. Ideu Seidelova přepnutí zavádí v obecnější podobě do matematiky
v sedmdesátých letech minulého století nizozemský matematik J. J. Seidel v sou
vislosti s problémy eliptické geometrie. Aplikací této ideje na grafy se v průběhu

času zabývali také další matematikové, z citovaných v této práci jsou to kromč

Seidela [15, 16, 17] zejména Ehrenfeut, Hage, Harju, Rozenberg [2, 4, 3, 7, 8] a
Kratochvíl [11, 12, 13].

V kapitole dvě definujeme potřebný aparát pro další části a zavádíme formálně

pojem Seidelova přepnutí grafu. Vyslovíme také několik základních tvrzení o jeho
vlastnostech důležitých pro zbytek práce.

Ve třetí kapitole se zabýváme shrnutím známých výsledků o výpočetní složi
tosti problému zabývajících se Seidelovým přepnutím. Uvedeme několik polyno
miálně řešitelných problémů - např. otázku, zda je graf přepnutelnýna bipartitní,
či zda má přepnutí, které je eulerovské. Zmíníme se také o některých NP-úplných
problémech, např. přepnutí na regulární graf nebo na tři-obarvitelnýgraf.

Čtvrtá kapitola se věnuje charakterizaci tříd grafů přepnutelnýchna graf dané
vlastnosti pomocí minimálních zakázaných indukovaných podgrafů, Kromě již
známých výsledků takto popíšeme grafy přepnutelné na částečné párování a dis
junktní sjednocení housenek. Dokážeme také, že třída zakázaných podgrafů pro
přepnutí na chordální graf je nekonečná.

Kapitola šestá se věnuje souvislosti Seidelova přepnutí s operacemi doplňku a
lokálního doplňku a dále úvahami o vztahu Seidelova přepnutí a průniku, resp.
sjednocení grafových tříd.
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Kapitola 2

Základní pojmy a definice

2.1 Základní pojmy

Množinu nezáporných celých čísel budeme značit No. Pro množinu A nechť lAl
vyjadřuje její kardinalitu a (~) pro k E No množinu k-prvkových podmnožin A.
Dále nechť A \ B značí rozdíl množin A a B, neboli množinu {x: x E A & x ~ B}
a A -;- B budiž jejich symetrický rozdíl, neboli (A \ B) U (B \ A).

Grafem nazveme dvojici G == (Ve, Ec ), přičemž konečnou neprázdnou mno
žinu Ve nazýváme množinou vrcholů a Ec C (V~) množinou hran. Prvky Ve
nazýváme vrcholy a prvky Ec hrany grafu G. Budeme se tedy zabývat pouze
konečnými neorientovanými grafy bez smyček a vícenásobných hran .

Dva vrcholy u, v E Ve nazveme sousední, pokud {u, v} E Ec , jinak je pojme
nujeme nesousedními. Dvojice nesousedních vrcholů tvoří tzv. nehranu. Okolím
vrcholu v rozumíme množinu Ne(v) všech jeho sousedů. Stupeň vrcholu v grafu
G označujeme deg., (v) a definujeme ho vztahem deg e (v) == INe (v) I. Pokud je
z kontextu zřejmé, o jaký graf se jedná, budeme psát zkráceně N(v), respektive
deg(v). Vrchol stupně O nazverne izolovaným. Říkame, že graf je regulární, po
kud všechny jeho vrcholy mají stejný stupeň, respektive k-regulární, pokud mají
všechny vrcholy stupeň k.

Graf H nazveme podgrafem grafu C (značíme H ~ C), pokud VH ~ Ve
a EH C Ee n (V;), respektive indukovaným podgrafem grafu C, což budeme

označovat H < G , když navíc EH == Ec n (~G) . Vlastním podgrafem, respektive
vlastním indukovaným podgrafem grafu C rozumíme graf Jl C C, respektive
H < G, pro který I-f =I G. Značíme H ~ G, respektive H :s; G. Podgraf G
indukovaným množinou A ~ Ve definujeme jako graf C[A ] == (A , Ee n c»

Nec~ť pro grafy G == (Ve, Ec ) a H == (VH , EH ) platí Ve n VH == 0. Jejich
disjunktním sjednocením pak rozumíme graf (Ve U VH , Ee U Elf). Označujeme

jej G ffi H.
Tahem v grafu C rozumíme posloupnost Vl, e., V 2,· .. len- ll V n, pro kterou platí

ei == {Vi, Vi+ I} E E e pro 1 S; i S; 11. a e, =I ej pro i. =I j. Uzavřeným tahem ozna-
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KAPITOLA 2. ZAKLADNÍ POJMY A DEFINICE 7

čime tah, pro který je Vl == Vn' Tah Vl, el, V2 , ... ,en , Vn +l , který má po dvou
různé vrcholy, nazverne cestou délky n v grafu G. Samotný graf G nazveme ces
tou délky n, pokud IVcl == 11, + 1 a graf obsahuje cestu délky 11, tvořenou všerni
hranami G. Značíme Pn+ l . Uzavřenou cestou, neboli cyklem délky 11, rozumírne
posloupnost Vl, e l , V2, ... ,en , Vl pro 11, > 3, kde Vi jsou po dvou různé vrcholy G a
e, = {Vi, Vi+ I} pro 1 < i < n - 1, en == {vn, Vl} a e, E EG pro 1 < i ~ n. 1<ružnici
délky n budeme rozumět takový graf na 11, vrcholech, který obsahuje cyklus délky
n tvořený všemi hranami G. Značíme Cn .

Úplným grafem na 11, vrcholech, neboli klikou velikosti 11" rozumíme graf
(V, (~)), kde lVI == 11,. Značíme K n . Diskrétním grafem na n vrcholech budeme
rozumět graf (V, 0). Značíme jej Dn . Úplným bipartitním grafem s partitami ve
likosti k a l nazýváme graf (A U B, {{u,v}: u E A ,v E B}), kde A n B == 0.
Označujeme jej Kk,l' Bipartitním grafem pojmenujeme takový graf G, pro který
existují přirozená čísla k , l tak, že G ~ K k,l. Řeknerne, že graf je acyklický, pokud
neobsahuje žádný cyklus.

Grafy G == (Vc , Ec ) a H == (VH , E H ) nazveme izomorfní (značíme G - H),

pokud existuje bijektivní zobrazení ip : G A H splňující {u, v} E EG {::}
{<p(u), <p(v)} E E H. V dalším textu budeme obvykle ztotožňovat izomorfní grafy.
Pokud bude třeba považovat dva izomorfní grafy za různé, výslovně na to upo-

zorníme.

2.2 Seidelovo přepnutí

Seidelovo přepnutí je pojem, který do matematiky zavecllnizozemský matematik
J. J. Seidel v sedmdesátých letech dvacáteho století [15, 16, 17].

Definice 2.2.1. Seidelovým přepnutím vrcholu v grafu G nazvěme graf S( G, v) ==

(Vc , Ee -;- { { u ,v}: II E Ve , 'll =I- v}).

Je zřejmé, že při opakovan ém přepínaní vrcholů grafu nezáleží na pořadí a že
výsledný graf závisí pouze na paritě počtu přepnutí jednotlivých vrcholů. Proto
můžeme předchozí definici zobecnit na přepnutí podmnožiny vrcholů grafu.

Definice 2.2.2. Seidelovo přepnutí podmnožiny A množituj vrchol ů G definujeme
jako S (G , A) == (Ve , Ee -;- { { ll , V }: u E A,v E Ve \ A} ).

Seidel ve své práci mimo jiné uvádí násl edující tvrzení , jehož platnost lze
z definice snadno ověřit .

Pozorování 2.2.3 (Základní vlastnosti Seidelova přepnutí). NechťG == (Vc , Ee )
a A, B E Ve. Potom platí:

1. S(G,0) == S(G, Ve) == G
2. S(S(G, A) , A) == G
3. S(G, A) == S (G, Ve - A)
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4. S(S(G, A), B) == S(G, A + [3)

5. S(G, A)[A] == G[A]
6. S(G, A) == 3(0, A)

8

Definice 2.2 .4 . Pro daný graf G označme množinu všech grafů ]-J, na které se
dá C přepnout, symbolem S(G). Je tedy

S(G) == {ll: :3A ~ Ve: JI == S(G, A)}.

Třídu S(G) označujeme jako třídu přepnutígrafu G. Pokud J-J E S(G), hovoříme

o grafu H jako o grafu ekvivalentním v přepnutí 8 grafem G, nebo zkráceně jako
o přepnutí G. Značíme H =5 G.

Následující lemma charakterizuje třídu přepnutí grafu G pomocí sousedů jed
noho z jeho vrcholů ,

Lemma 2.2.5. Nechť je dán graf C == (Ve, Ee ), jeho vrchol v E Ve a podmnožina
A jeho vrcholů, pro kt erou v ~ A. Pak existuje právě jeden graf J-J E S(C) takový,
že NH(v) == A.

Důkaz. Pro H == S(G , N e(V)7 A) je Nu(v) == A. Dokažme, žeje to jediný takový

graf v S(C). Uvažme takové přepnutí Cl == S(G , B) , že v ~ B a Nel (v) == A.
Protože, ale N C l (v) == Ne(v) + B, je B == Nel (v) + Ne(v) == A + Ne(v), a
tedy Cl == H . Pokud naopak uvážíme přepnutí G2 == S(C, C), pro které v E C
a NC 2(v ) == A , pak ale NC 2(v) == (Vc \ Nc(v)) + C, z čehož dostáváme C ==
NC 2(v)7(Vc\Ne(v)) == A+(Vc\Nc(v)) == Vc\(A+Nc(v)) . .Je tedy G2 == /-1. D

V následujícím lemmatu neztotožňujeme izomorfní grafy.

Lemma 2.2.6. Třída S(C ) obsahuje právě 2lvcl-l grafů.

Důkaz. Zvolme libovolný vrchol v grafu G. Každý z grafů H ekvivalentní v pře

pnutí s G je jednoznačně určen okolím NH(v). Protože okolí můžeme volit libo

volně jako podmnožinu Vc \ {v} , máme celkem 2lval-l možností. O

Uveďme větu popisující jiným způsobem třídu přepnutí daného grafu G:

Věta 2.2.7 (Seidel ). N eclit G a J-l j sou dva grafy na stejné množině vrcholů. Pak
H =8 G, právě když pro každou trojici vrcholů je má počet hran jimi indukova
ných stejnou paritu pro oba grafy.

Seidel také definuje pojem dva-grafu , který je s třídami přepnutí úzce spjat.

Definice 2.2.8. Uspořádanou dvojici (V,E), kde V je konečná a E C (~),

nazveme dva-grafem, pokud pro množinu E trojprvkových podmnožin V platí,

že libovolná čtyřprvková podmnožina V je nadmnožinou sudého počtu prvků E.
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Ukazuje se, že třídy přepnutí grafů a dva-grafy jsou v korespondenci jedna
k jedné. Uvažme zobrazení z třídy všech graftl do třídy všech dva-grafů, které
každému grafu na množině vrcholů V přiřadí takový dva-graf (V, E), pro který
platí, že v E leží přesně ty trojprvkové podmožiny V, které v G indukují lichý
počet hran. Potom podle věty 2.2.7 jsou každé dva grafy ekvivalentní v přepnutí

zobrazeny na stejný dva-graf. Protože naopak každý dva-graf má v tomto zob
razení svůj vzor, dává nám jeho faktorizace na třídy přepnutí hledanou bijekci.

Na závěr kapitoly uveďme definici, kterou budeme v dalším textu hojně pou
žívat.

Definice 2.2.9. Pro třídu grafů 9 označrne 5 3 (9 ) třídu všech grafů, pro
které existuje jejich přepnutí ležící v g, neboli 53(9) == {G(Ve , EG): :3A ~

Ve: S(G, A) E Q}. Podobně definujme Sv(Q) jako třídu všech grafů, pro
které každé jejich přepnutí náleží do Q. Tedy Sv(Q) == {G(Vc, EG) : VA ~

Ve: S(G,A) E Q}.



Kapitola 3

Složitost Seidelova přepnutí

Tato kapitola se bude zabývat shrnutím známých výsledků ohledně výpočetní

složitosti a Seidelova přepnutí.

3.1 Polynomiálněřešitelné problémy

Připomeňme, že problém nazveme polynomiálně řešitelný, pokud lze vyřešit de
terminist ickým polynomiálním algoritmem, tedy algoritmem, který pracuje v čase

O (nk ) , kde n je velikost vstupu a k kladná konstanta.

3.1.1 Grafy s omezeným minimálním stupněm

Kratochvíl ve své práci [l l] mimo jiné zmiňuje následující větu , dávající jako
důsledek polynomiální algoritmus pro přepnutí na nemálo tříd grafů.

Věta 3.1 .1 (Kratochvíl [l l ]). Mějme třídu 9 grafů uzavřenou na grafový izomor
fismus, j ejíž každý graf má vrchol stupně nejvýše k a otázka G E 9 je polynomiálně

řešitelná pro graf G v zadání nejhůře v čase p(n). Pak je polynomiálněřešitelná

i otázka G E 5 3 (9), a to v čase O(nk+3p(n)).

Důkaz. Volme vrchol grafu G, který bude mít po přepnutí stupeň nejvýše k .
Máme O(n) možností. Dále volíme jeho požadované okolí A , lAl < k. Na to
máme O (n k ) možností. Podle lemmatu 2.2.5 existuje právě jeden graf H E S(G),
pro který NH(v) == A. Ten můžeme z předpokladů v čase p(n) otestovat , zda
náleží 9. Protože každé přepnutí ovlivňuj e nejvýše O(n2 ) hran, celkem tedy máme
algoritmus pracující v čase O (n k+3p(n )). O

Důsledek 3.1 .2 . Přepnutí na k-regulární graf, rovinný graf, acyklický graf, k
degen erovaný graf apod. j e polynomiálně řešitelné.

10
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3.1 .2 Bipartitní grafy

11

Definice 3 .1 .3. Literálem nazveme libovolnou výrokovou proměnnou, nebo její
negaci .

Otázku, zda pro danou konjunkci disjunkcí dvojic literálů existuje ohodnocení
jejích výrokových proměnných, při kterém je pravdivá, nazveme 2-splnitelnost,
neboli 2-SAT.

Věta 3.1 .4. 2-splnitelnost je polynomiálněřešitelný problém.

Harju a kol. v článku [8] ukazují, že problém, zda lze daný graf převést na
bipartitní , lze redukovat na 2-SAT a je tedy polynomiálně řešitelný.

Věta 3.1.5 (Hage, Harju, Welzl [8]) . Rozhodnout, zda daný graf má či nemá
bipartitnípřepnutílze uskutečnit v kubickém čase vzhledem k počtu vrcholů daného
grafu.

3. 1.3 G rafy bez trojúhelníků

V článku [8] zmiňovaném výše autoři dále uvádějí, že i problém přepnutí zadaného
grafu G na graf neobsahující indukovaný trojúhelník (tedy úplný graf na třech

vrcholech) lze převést na 2-SAT a tudíž je polynomiální.

3.1 .4 Eulerovské grafy

Graf nazýváme sudým, respektive lichým, pokud všechny jeho vrcholy mají sudý,
respektive lichý stupeň. Dále graf nazveme eulerovským, pokud v něm existuje
uzavřený tah používající každou jeho hranu. Je známo, že graf je eulerovský,
právě když je souvislý a sudý. V [8] Hage a kol. ukazují, že problém, zda je daný
graf přepnutelný na eulerovský, je polynomiálně řešitelný. Nalezený algoritmus
používá následujících tvrzení.

Věta 3.1.6 (Seidel [15]). BuďG graf s lichým počtem vrcholů. Pak S (G ) obsahuje
jednoznačně určený sudý graf.

V následujícím tvrzení opět neztotožňujeme izomorfní grafy.

Věta 3.1 .7 (Ehrenfeucht, Hage, Harju, Rozenberg [8]). Nechť G je graf se sudým
počtem vrcholů . Potom buďS(G ) neobsahuje ani sudé ani liché grafy, nebo přesně

polovina grafů S (G) je sudá a polovina lichá.

Věta 3.1 .8 (Hage , Harju, Welzl [8]) . Je-li G graf na sudém počtu vrcholů takový,
že S(G ) obsahuje sudý graf, pak S(G) obsahuje buď eulerovský graf, nebo úplný
graf.
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Algoritmus pak pracuje následovně:

Má-li G lichý počet vrcholů, najde k němu jednoznačně určený sudý graf (a
to tak, že se přepnou všechny vrcholy lichého stupně) a otestuje, zda je tento
souvislý.

Pro graf G se sudým počtem vrcholů algoritmus otestuje, zda v S(G) leží
sudý graf, což je právě, když G je sudý nebo lichý. Dále zjistí, zda S(G) obsahuje
úplný graf, což nastane právě, když G je disjuktním sjednocením nejvýše dvou
úplných grafů . Všechno lze udělat v čase O(n2

) .

3.2 NP-úplné problémy

Třída NP nechť obsahuje všechny problémy řešitelné nederministickými poly
nomiálními algoritmy (nebo ekvivalentně problémy, pro které lze polynomiálně

verifikovat správnost řešení). Problém nazveme NP-úplný, pokud na něj lze v po
lynomiálním čase redukovat libovolný problém z NP. Třídu všech NP-úplných
problémů budeme označovat NPC.

V následující části uvedeme některé NP-úplné problémy spojené se Seidelo
vým přepnutím.

3. 2.1 Regulárn í grafy

Definice 3.2.1 . Hyp ergrafem G rozumíme dvojici Ve , E e , pro kterou platí IVel E

N a E e C 2vG.

Definice 3.2.2. Kratochvíl v práci [11] ukazuje, že problém přepnutí daného
grafu na graf regulární lze polynomiálně převést na P-úplnou variantu problému
barvení hypergrafů dvěma barvami.

Věta 3.2.3 (Kratochvíl [11]). Rozhodnout, zda zadaný graf lze přepnout na re
gulární, je NP- úplný problém .

Podotkněme, že ač testování, zda je daný graf regulární , je polynomiálně ře

šitelné, při rozšíření problému na existenci regulárního přepnutí se problém stává
Pvúplným.

3.2.2 Vnoření grafu

Definice 3.2.4. Řekneme , že graf H lze vnořit do grafu G , značíme H '----t G,
pokud H je izomorfní s některým podgrafem G. Pokud lze H vnořit do nějakého

přepnutí G, píšeme H ~ S(G).

Ot ázka, zda lze graf H vložit do grafu G je NP-úplný problém (viz [6]). Ehren
feut a kol. v [3] ukázali , že i otázka H ~ S(G) je Pvúpln á.
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Věta 3.2.5 (Ehrenfeucht, Hage, Harju, Rozenberg [3]) . Problém vnoření H ~
S (G) je NP-úplný, jsou-li oba grafy na vstupu.

Je-li graf H pevný, potom je problém H ~ S(G) polynomiálně řešitelný.

Můžeme totiž postupně otestovat, zda nějaký podgraf G na VH vrcholech je ekvi
valentní v přepnutí s H.

3.2.3 Tři-obarvitelnost

Pro daný graf G nazveme dobré obarvení k barvami, neboli dobré k-obarvení
takové zobrazení ip : Ve -+ {1,2, . . . k}, pro které platí {u ,v} E Ee =} <.p (u) =I
<p(v). Graf nazveme k-obarvitelný, pokud existuje jeho dobré k-obarvení.

Je známo, že problém, zda je zadaný graf obarvitelný třemi barvami je NP
úplný (viz [6]). Autoři článku [2] ukazují, že i otázka, zda k danému grafu existuje
nějaké jeho tři-obarvitelné přepnutí, zůstává NP-úplná.

3.2.4 Kliky velikosti alespoň cn

Ondráčková ve své diplomové práci[14] uvádí zajímavý výsledek, který se týká
existence přepnutí daného grafu obsahující kliku předepsané velikosti.

Věta 3 .2.6. Nechť je dáno reálné číslo c E (0,1). Potom otázka , zda daný graf
G lze přepnout na graf obsahující kliku velikosti alespoň cti, kde n označuje počet

vrcholů grafu G j e NP-úplný problém.

3.3 P rob l ém y ekv ivalent ní izomorfismu grafů

Soudí se, že za předpokladu P =I- NPC, není otázka, zda jsou dané grafy G a H
ekvivalent ní , ani v P , ani v NPC. Proto se definuje třída problémů polynomiálně

ekvivalentních s problémem izomorfismu grafů.

Colbourn a Corneil[L] a nezávisle Kratochvíl a kol.[13] dokázali , že problém,
zda lze daný graf G přepnout na graf izomorfní s daným grafem H , je polynomi
álně ekvivalent ní s problémem izomorfismu grafů.



Kapitola 4

Zakázané podgrafy

V této kapit ole se budeme zabývat charakterizací tříd 5 3 (9), respektive 5\;1 (9 ),
pomocí zakazáných podgrafů.

4.1 Základní vlastnosti

Pokud máme libovolnou třídu grafů 9 uzavřenou na grafový izomorfismus a indu
kované podgrafy, tj. G =H =} (G E 9 <=} H E 9) aH < G =} (G E Q =} H E 9),
pak ji lze charakterizovat pomocí minimálních zakázaných podgrafů.

Definice 4.1 .1 . Nechť 9 je třída grafů uzavřená na grafový izomorfismus a na
indukované podgrafy. Pak symbolem F(Q ) budeme značit třídu minimálních za
kázaných podgrafů třídy 9, kterou definujeme jako

F(9) = {G tt 9: VH $ G: H E Q}.

Graf H E F(9) nazveme minimálním zakázaným podgrafem nebo zkráceně zoká
zan ým podgrafem pro třídu Q.

Vzhledem k tomu, že v třídě F(Q) leží s každým grafem i všechny grafy s ním
izomorfní , můžeme faktorizovat podle ekvivalence dané grafovým izomorfismem
a bez újmy na obecnosti uvažovat z každé třídy libovolného zástupce.

yní uveďme dvě pozorování , které využijeme v dalším textu.

Pozorování 4 .1 .2 . Graf G náleží 9, právě když neobsahuje žádný graf z F(9)
jako indukovan ý podgraf.

Důkaz. Implikace zleva doprava je zřejmá. Opačnou implikaci dokažme mate
matickou indukcí. Předpokládejme, že pro všechny grafy na nejvýše n vrcholech
tvrzení platí. echť nyní G je graf na n + 1 vrcholech, který neobsahuje žádný
graf z F (Q) jako indukovaný podgraf. Protože totéž platí pro všechny jeho vlastní
indukované podgrafy, podle indukčního předpokladu tyto náleží 9. Graf G tedy
t aké je v 9, protože v opačném případě by byl jedním ze zakázaných podgrafů,

což dle předpokladu neplatí. O

14
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Poznámka 4.1.3. Předchozí tvrzení platí obecně pro libovolné částečně uspořá- .
dané třídy, ve kterých neexistuje nekonečný klesající řetězec jejich prvků.

Testování, zda graf G na vstupu úlohy obsahuje či neobsahuje pevný graf H
jako indukovaný podgraf, lze provést v polynomiálním čase, proto na základě

předchozího pozorování můžeme dále vyslovit toto tvrzení:

Pozorování 4 .1.4. Je-li třída F(Q) konečná, potom existuje polynomiální algo
ritmus testující, zda graf G na vstupu náleží či nenáleží do Q.

4.2 Aplikace na Seidelovo přepnutí

V následující části ·uvedeme několik příkladů použití charakterizace třídy grafů

pomocí zakázaných podgrafů na problémy spojené se Seidelovým přepnutím.

4.2 .1 K1,2-prosté grafy

Definice 4.2.1 . Nechť jsou dány grafy G a H . Potom G nazveme H -prostým,
pokud neobsahuje H jako indukovaný podgraf.

Ve své diplomové práci [14] uvádí Ondráčková, že třídu grafů přepnutelných na
K1,2-prostý graf lze charakterizovat konečným počtem minimálních zakázaných
podgrafů vyobrazených na obr. 4.1.

Obr. 4.1: Zakázané podgrafy třídy pro přepnutí na K 1,2-prosté grafy

4.2.2 Perfektní grafy

Definice 4 .2.2 . Chromatickým číslem grafu G rozumíme nejmenší takové přiro

zené číslo n , pro které existuje dobré obarvení vrcholů G pomocí n barev. Značíme
X(G). Jinými slovy:

x(G) := min{n E N : 3cp : Ve ~ {1,2 , .. . n}: {u ,v} E EG => cp(u) =1= cp (v)}
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Definice 4 .2 .3 . Říkáme, že graf G je perfektní, pokud pro každý jeho podgraf
H < G platí, že chromatické číslo grafu H je rovno velikosti největší kliky, kterou
H obsahuje.

Hertz v [9, 10] ukazuje, že třída grafů, jejíž všechna přepnutí jsou perfektní je
charakterizovatelná zakazánými podgrafy.

Věta 4 .2 .4 (Hertz [9, 10]) . Označme 9perf třídu všech perfektních grafů a 9(-'P4 )

třídu všech Ps -prostůcl: grafů. Potom platí SV(9perf ) == S3(9 (-,P4 ) ) a tato třída

má právě čtyři zakázané podgrafy z obr. 4.2.

o

u
Obr. 4.2: Zakázané podgrafy pro třídu Sv(9perf )

4. 2.3 I-p erfektní kódy

Definice 4. 2.5. Pro daný graf G a jeho vrcholy u a v budeme symbolem dist(U , v )
značit délku nejkratšího tahu s koncovými vrcholy u a v . Pokud takový tah nee
xistuje, položme dist(u,v) == 00.

Řekneme, že graf G == (Ve , EG) má k-perfektní kód A ~ Ve , pokud množiny
Vu == {v: dist(u,v) < k} pro u E A jsou po dvou disjunktní a jejich sjednocením
je Ve. Označme třídu všech grafů , pro které existuje I-perfektní kód, symbolem
91

.

Definice 4.2.6. Pro daný graf G == (Ve, EG) říkáme, že jeho podmnožina vrcholů

A ~ Ve je dominantní, pokud Vv E Ve \ A: 3a E A: {a ,u} E EG, Pokud navíc
každý vrchol Ve \ A má ve svém okolí právě jeden vrchol z A , nazveme A perfektní
dominantní množin ou grafu G.

Z definice 4.2.5 vyplývá, že každý I-perfektní kód grafu G je také perfektní
dominantní množinou G.

Kratochvíl ve svém článku [12] ukazuj e, že třídu všech grafů , jejichž každé
přepnutí má I-perfektní kód , lze popsat konečným počtem zakázaných podgrafů.

Věta 4.2.7 (Kratochvíl [12]). Třída Sv(9 1 ) j e charakterizovatelná pomocí ko
nečné množiny zakázaných podgrafů - konkrétně těmi z obr. 4.3.

Stojí za povšimnutí, že ač samotná vlastnost , zda graf obsahuje I-perfektní
kód , není přenositelná na indukované podgrafy (tedy pokud graf má I-perfektní
kód , nemusí platit , že jeho indukované podgrafy mají I-perfektní kódy). Pokud
však požadujeme, aby všechna přepnutí daného grafu měla I-perfektní kód, pak
tato vlastnost již přenositelná na indukované podgrafy je.
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u
Obr. 4.3: Zakázané podgrafy pro třídu S'V(gl)

/\
D o

G5- 1 G6- 1 G7- 1 G7 - 2 G7- 3

0=0 I : >
Obr. 4.4: Podgrafy na 5 až 7 vrcholech zakázané pro přepnutí na acyklické grafy

4.2.4 Acyklické grafy

Víme, že v acyklickém grafu existuje vrchol stupně nejvýše jedna. Proto podle
věty 3.1.1 existuje polynomiální algoritmus testující , zda lze zadaný graf přepnout
na acyklický. Přesto se ukazuje, že pro grafy přepnutelné na acyklické je mini
málních zakázaných podgrafů nekonečně mnoho. Jak v článku [7] autoři ukázali ,
jedná se celkem o grafy patřící do 27 tříd přepnutí grafů na devíti a méně vrcho
lech a dále o třídy přepnutí kružnic na deseti a více vrcholech . Uvedeme vždy
jednoho zástupce z každé třídy přepnutí.

Věta 4.2.8 (Hage, Harju '[7]). Daný graf G lze přepnout na acyklický graf, právě
když neobsahuje j ako induk ovan ý podgraf žádné přepnutí grafů na obrázcích 4.4,
4.5 a 4·6 ani přepnutí Ck pro k > 10.
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Obr. 4.5: Podgrafy na osmi vrcholech zakázané pro přepnutí na acyklické grafy
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Obr. 4.6: Podgrafy na devíti vrcholech zakázané pro přepnutí na acyklické grafy
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4.3 Nové výsledky o zakázaných podgrafech
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4.3.1 Částečná párování

Definice 4.3.1. Cástečnýmpárováním rozumíme takový graf, jehož každý vrchol
má stupeň O či 1. Třídu všech takovýchto grafů budeme značit Qp.

Pozorování 4.3.2. Třída Qp je průnikem tříd KI ,2-prostých a K 3-prostých grafů.

Jinak řečeno, jsou v níprávě ty grafy, které neobsahují ani indukovaný trojúhelník,
ani K 12.,

Vyslovíme větu charakterizující třídu grafů, které se dají přepnout na částečné

párování pomocí zakazáných podgrafů:

Věta 4.3.3. Graf G lze přepnout na částečné párování tehdy a j en tehdy,
neobsahuje-li žádný z grafů na obr. 4.7 jako indukováný podgraf.

o

u
třída přepnutí C5

třída přepnutí K 3 EB D 2

o

třída přepnutí P4 EB Dl

o ~

~ o o

třída přepnutí K 5

Obr. 4.7: Zakázané podgrafy pro přepnutí na částečné párování

K důkazu věty 4.3.3 použijeme následující dvě lemmata.
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Lemma 4.3.4. Pro každý graf na čtyřech vrcholech existuje právě jedno přepnutí

na částečné párování.

Důkaz. Probereme všechny třídy přepnutí grafů na čtyřech vrcholech. Každá
z nich obsahuje právě jedno částečné párování. Viz obr. 4.8, 4.9 a 4.10. O

o

o :LD
Obr. 4.8: Třída přepnutí D 4

Obr. 4.9: Třída přepnutí K 4

Obr. 4.10: Třída přepnutí P2 EB D2

Lemma 4 .3.5. Ka ždý graf na pěti vrcholech různý od zakázaných podgrafů třídy

Op se dá jednoznačně přepnout na částečnépárování.

Důkaz. a obrázku 4.11 jsou vyobrazeny všechny třídy přepnutí grafů na pěti

vrcholech různých od zakázaných. Je vidět , že v každé třídě leží právě jedno
částečné párování. O

Důkaz věty 4.3.3. ejprve dokažme implikaci zleva doprava. Uvažme přepnutí

G, které je částečným párováním. Pak ale jistě neobsahuje žádný ze zakázaných
podgrafů , neboť žádné jejich přepnutí částečným párováním není.

V důkazu opačné implikace budeme postupovat sporem. Připusťme, že exis
tuje graf G, který neobsahuje žádný ze zakázaných podgrafů, přesto ale nemá
přepnutí na v Op. Vyberme libovolně čtyři vrcholy grafu G. Označme je Vl , V 2,

V3 a V4 ·

yní podle lemmatu 4.3.5 a předpokladu, že G neobsahuje žádný ze zakáza
ných podgrafů , můžeme každý vrchol u různý od Vl, . . . , V 4 přepnout tak, že pětice
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třída přepnutí K 2 EB D3
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třída přepnutí Ds
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třída přepnutí Ps

Obr. 4.11: Třídy přepnutí grafů na pěti vrcholech různých od zakázaných

{u , Vl, V2, V 3, V4 } indukuje částečné párování. Jelikož je toto přepnutí pro každou
pětici jednoznačné (a podle lemmatu 4.3.4 všechny indukují stejné přepnutí na
V l, " . , V 4), dostáváme tak jednoznačněurčené přepnutí grafu G - označme ho H.

Protože H podle předpokladů není částečným párováním, obsahuje podle po
zorování 4.3.2 .indukovan ý trojúhelník nebo K I ,2 . Rozeberme tyto dva případy.

Leží-li v H indukovaný trojúhelník K 3 , pak jistě nejvýše jeden z jeho vrcholů

zasahuje do čtveřice { V l, V 2, V3 , V4 } ' Bylo-li by tomu totiž naopak, pak by celý
trojúhelník ležel v jedné z pětic {u , vI, V2 , V3 , V4} pro u E Ve \ {Vl , V2, V3 , V4 }, ale
všechny tyto pětice v H indukují částečné párování. Mohou tedy opět nastat dvě
možnosti.

Pokud K 3 obsahuje jeden z vrcholů Vl , ' . . , V4 , pak z tohoto již nevede žádná
hrana do { V l , V2 , V 3, V 4 } a vrcholy trojúhelníka spolu s libovolnými dvěma ze zbý
vaj ících vrcholů Vl, ' " ,V4 indukují buď K 3 EB K 2 , nebo K 3 EB D 2 , což jsou oba
zakázané podgrafy.

Zbývá tedy možnost , že K 3 nezasahuje do Vl, . . . , V 4 ' Můžeme tedy označit

vrcholy K 3 jako Vs, V6 a V7 . Situace .je vyobrazena na obrázku 4.12. Protože
pro 5 < i < 7 každá z pětic { V b V 2, V3, V4, Vi } indukuje částečné párování, mezi
{ Vl, ... , V4 } a { V s , V6, V7 } vedou nejvýše tři hrany a ty jsou disjunktní. Pokud
jsou právě tři - řekněme { Vl , V s }, { V2 , V6 } a {V3 , V7 } - pak pětice {Vl, V2 , v s, V6 , V7}

indukuje zakázaný podgraf, vzniknuvší z Gs přepnutím jednoho vrcholu. Pokud
jsou nejvýše dvě , pak vrcholy K 3 a dva vrcholy z {Vl ," . , V4 } , ze kterých tyto
hrany nevycházejí, indukují opět K 3 EB K 2 , nebo K 3 EB D2 .
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Obr. 4.12: H obsahuje indukovaný K 3
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Zůstavá rozebrat možnost, že H obsahuje indukovaný K I ,2 . Opět ze stejného
důvodu jako výše nemůže nastat situace, že by alespoň dva vrcholy K I ,2 ležely
v {VI ,V2 ,V3 ,V4} '

, Pokud právě jeden vrchol K I ,2 leží v {Vl, V2, V3 , V4}, nechť je to bez újmy na
obecnosti Vl ' Do ostatních dvou vrcholů K I ,2 potom vede z {V2 , V3 , V4} nejvýše
jedna hrana a vrcholy K I ,2 spolu s některými dvěma z vrcholů V2 , V3, V4, ze
kterých hrana do K I ,2 nevede, tvoří buď K I ,2 EB K 2 , nebo K I ,2 EB D 2 , které jsou
zakázané.

Jestliže žádný z vrcholů K I ,2 neleží v {Vl , V2 , V3 , V4}, označmeV5 , V6, V7 vrcholy
K I ,2' a to tak, že {V5 , V6} a {V6 , V7 } jsou hrany. Situaci ilustruje obrázek 4.13.
Uvažme hrany mezi {VI, . .. , V4 } a {V5, V6, V7}' Zjišťujemeopět, že jsou maximálně

tři a že jsou disjunktní. Jsou-li právě tři - např. {Vl , V5} , {V2 , V6} a {V3 , V7} - potom
čveřice { Vl , V 2, V3, V4} tvoří diskrétní graf a podgraf indukovaný podmnožinou
vrcholů ' {Vl , V 4, V5 , V6, V7} je P4 EB Dl , který je zakázaný. Pokud je jich méně,

potom z alespoň dvou vrcholů Vl .. . V4 nevede hrana do K I ,2 a tyto vrcholy spolu
s vrcholy K I ,2 indukují zakázaný K I ,2 EB K 2 , nebo K I ,2 EB D 2•

Vs

Obr. 4.13: H obsahuje indukovaný K I ,2

Celkem jsme tedy ve všech případech došli k závěru , že H obsahuje některý

ze zakázaných indukovaných podgrafů. Protože množina všech těchto je uzavřená

na přepnutí , obsahuje některý z nich i graf G, což je spor s předpokladem, a tedy
každý graf neobsahující žádný ze zakázaných podgrafů lze přepnout na částečné

párování.

D
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Definice 4.3.6. Housenkou rozumíme t akový souvislý graf G, který obsahuje
indukovanou cestu Pn pro nějaké ti E N a vrcholy z Ve \ VPn mají v G stupeň 1.

Na základě definice můžeme snadno vyslovit následující pozorování:

Pozorování 4.3.7. Housenky jsou právě ty souvislé acyklické grafy, které neob
sahují Hz z obrázku 4.14 jako indukovaný podgraf.

Každý acyklický grafy bez Hz je disjunktním sjednocením housen ek.

Obr. 4.14: Graf Hz zakázaný pro housenky

Nyní se budeme snažit popsat třídu grafů, které se dají přepnout na disjunktní
sjednocení housenek , pomocí zakázaných podgrafů.

Uvažme třídu přepnutí Hz - viz obr. 4.15.

Obr. 4.15: Třída přepnutí Hz

Vidíme , že všechna přepnutí Hz, kromě něj samotného, obsahují cyklus. Proto
můžeme vyslovit následující větu:

Věta 4.3.8. Graf G lze přepnout na 'disjunktní sjednocení housenek, právě když
neobsahuje žádn ý ze zakázan ých podgrafů pro přepnutí na acyklické grafy ani
žádné přepnutí Hz jako indukovaný podgraf.
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Důkaz. Dokažme nejprve implikaci zleva doprava. Dá-li se graf G přepnout na
disjunktní sjednocení housenek, které je acyklické, pak jistě podle věty 4.2.8 neob
sahuje žádný ze zakázaných podgrafů pro acyklické grafy. Protože navíc výsledné
přepnutí neobsahuje housenku, nemůže G obsahovat ani žádné přepnutí Hz.

Pro důkaz opačné implikace předpokládejme, že G neobsahuje žádný ze za
kázaných podgrafů pro acyklické grafy ani žádné přepnutí Hz. Pak z věty 4.2.8
vyplývá, že existuje jeho acyklické přepnutí Gs. Jelikož G neobsahuje žádné pře

pnutí Hz, neobsahuje ho ani Gs, tedy speciálně Hz i Gs, a proto je Gs disjunkt
ním sjednocením housenek. D

Pro charakterizaci třídy grafů přepnutelných na housenky pomocí minimál
ních zakázaných podgrafů nyní potřebujeme jen odstranit ty z minimálních za
kázaných podgrafů pro acyklické grafy, které obsahují jako indukovaný podgraf
nějaké přepnutí Hz. Jsou jimi grafy GS- 6 (jehož indukovaným podgrafem je Hz),
GS- 12 ' GS- 13 ' GS- 14 (které obsahují indukovaný H;3) a všechna jejich přepnutí.

Shrňme tento fakt do následujícího tvrzení.

Věta 4.3.9. Třída zakázaných podgrafů pro třídu grafů přepnutelných na dis
junktní sjednocení housenek obsahuje právě všechna přepnutí grafů na obr. 4.4,
4·5 a 4·6 mimo grafů GS- 6 ' GS- 12 ' GS- I"3 , GS- 14 ' a dále graf Hz a všechna jeho
přepnutí.

Poznámka 4.3.10 (Polynomiální algoritmus pro housenky využívající zakázaných
podgrafů). I když je třída zakázaných podgrafů nekonečná, přesto můžeme na
jejím základě sestrojit polynomiální algoritmus na testování, zda ke grafu G na
vstupu existuje jeho přepnutí, které je disjunktním sjednocením housenek.

Problémy nám činí nekonečně mnoho zakázaných podgrafů, které jsou pře

pnutími kružnic délky n > 10. Označme C třídu, která je tvořena právě těmito

grafy. Zda G obsahuje graf z C jako indukovaný podgraf, však přesto můžeme

oveřit v polynomiálním čase.

Každý z grafů z C totiž obsahuje indukovaný graf, který je přepnutím cesty
délky osm. V polynomiálním čase můžeme najít všechny výskyty libovolných pře

pnutí Pg jako indukovaného podgrafu ve zkoumaném grafu G. Pro každý výskyt
označme Vl, ... , Vg vrcholy přepnutí Pg .

Uvažme dále nějaké přepnutí H grafu G, které na Vl, ... , Vg indukovaly právě

Pg. Bez újmy na obecnosti nechť tato cesta má tvar Vl , {Vl , V2} , V2 , . . . , {VS , Vg}, Vg.

Aby nyní nějaké přepnutí H (a tedy i přepnutí G) indukovalo kružnici délky
alespoň 10 obsahující tuto Pg , musí být všechny vrcholy Vl , ... , Vg přepnuty či

všechny nepřepnuty a každý další vrchol ležící na této kružnici musí být v H
spojen hranou buď se všemi , nebo s žádným z vrcholů V2, ... ,VS (a na základě

toho buď přepnut, nebo nepřepnut). Tedy máme jednoznačně určenu množinu
vrcholů U, které mohou uzavřít kružnici obsahující Vl, ... , Vg a jejich přepnutí.

Zbýv á nám zjistit , zda v libovolném tomto přepnutí (ale jednoznačně daném na
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uU{Vl, ... , Vg} ) existuje indukovaná cesta s koncovými vrcholy Vl a Vg obsahující
kromě Vl a Vg pouze vrcholy z U. Tento fakt ale můžeme také ověřit polynomiálně.

Máme tudíž polynomiální algoritmus testující, zda G indukovaně obsahuje ně

jaký zakázaný podgraf pro přepnutí na disjunktní sjednocení housenek na devíti
a méně vrcholech, a další, který ověří, jestli G obsahuje nějaké přepnutí kružnice
délky alespoň deset jako indukovaný podgraf. Celkem tedy můžeme sestavit po
lynomiální algoritmus testující, zda se G dá přepnout na disjunktní sjednocení
housenek.

4.3.3 Chordální grafy

V této části ukážeme, že třída zakázaných podgrafů pro grafy s přepnutím na
graf chordální je nekonečná.

Definice 4.3.11. Graf nazveme chordální, pokud neobsahuje kružnici délky větší

než tři jako indukovaný podgraf.

Označme třídu všech grafů, které mají přepnutí na chordální graf, symbolem

Ych'

Pomocí následujícího lemmatu můžeme popsat nekonečnou podtřídu třídy

F(Qch)'

Lemma 4.3.12. C, EB Cm pro l , m > 5 je minimálním zakázaným podgrafem pro

Ych'

Důkaz. Nejprve dokažme, že každý vlastní indukovaný podgraf Ci EB Cm má chor
dální přepnutí. Vzhledem k tomu, že třída chordálních grafů je uzavřená na in
dukované podgrafy, stačí nám prověřit, že každý indukovaný podgraf O, EB Cm
vzniklý odebráním jednoho vrcholu lze přepnout na chordální. Tímto podgrafem
je vždy disjunktní sjednocení cesty a kružnice. Přepneme-li v něm jeden vrchol
náležící kružnici, dostáváme graf na obr. 4.16, který je chordální.

Obr. 4.16: Chordální přepnutí Cn EB Po

Dále ukažme, že C, EB Cm nemá chordální přepnutí. Postupujme sporem. Při

pusťme, že Ci EB Cm má chordální přepnutí H. Pokud by byly všechny vrcholy
jedné z kružnic přepnuty či všechny nepřepnuty, potom by celá kružnice byla
indukovaným podgrafem H , tudíž H by nebyl chordální. Proto jistě na každé
z obou kružnic nalezneme dva nesousední vrcholy, z nichž jeden je přepnutý a
druhý ne. Připusťme totiž, že tomu tak není. Potom pro libovolný fixovaný vrchol
by musely být on a dva z jeho sousedů buď všechny tři přepnuty, nebo všechny
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nepřepnuty. Každý další vrchol však má alespoň jeden z těchto tří vrcholů za
nesousední, tudíž alespoň jeden z ostatních vrcholů je přepnut opačně. Označme

tedy Ul a Vl tyto nesousední opačně přepnuté vrcholy pro první kružnici , respek
tive U2 a V2 pro druhou. Tedy máme vrcholy U l , Vl, U2 a V2, které v původním

grafu indukují diskrétní graf. Právě dva z nich jsou přepnuty a tedy podgraf jimi
indukovaný v grafu H je C4 , a proto H není chordální.

Zjistili jsme tedy, že graf C, EB Cm nemá chordální přepnutí, všechny jeho
vlastní indukované podgrafy však ano, a tedy je C, EB Cm minimálním zakázaným
podgrafem pro třídu grafů přepnutelných na chordální. O

Věta 4 .3.13. Třída F(9ch) obsahuje nekonečně mnoho neízomorfních grafů.

Důkaz. Z lemmatu 4.3.12 plyne, že třída všech grafů, které jsou disjunktním sjed
nocením dvou kružnic délek alespoň 5 je podtřídou F(Qch) a obsahuje nekonečně

mnoho neizomorfních grafů. O

Bohužel zjištění, že třída zakázaných podgrafů je nekonečná, nedává žád
nou informaci o výpočetní složitosti problému přepnutí na chordální grafy. Tato
otázka tedy nadále zůstává otevřená.
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Přepnutí a jiné operace

V této kapitole uvedeme souvislost Seidelova přepnutí s některými jinými opera
cemi na grafech, respektive jejich třídách.

5.1 Operace na grafech

5.1.1 Doplněk a lokální doplněk

Připomeňme, že doplňkem grafu G = (Ve, Ee ) rozumíme graf G = (Ve, (iG ) \Ee).
Jde tedy o graf na stejné množině vrcholů jako G, kde jsou hrany namísto nehran
grafu G a naopak. Zobrazení na třídě všech grafů, které danému grafu přiřazuje

jeho doplněk, označme C.

Definice 5.1.1. Lokálním doplňkemgrafu G příslušným vrcholu v E Ve nazveme

graf (Va, Ea -+- (N~(V») ). Je to tedy graf vzniklý z G záměnou grafu indukovaného

sousedy vrcholu v za jeho doplněk. Označujeme jej Av (G).

V článku [4] autoři ukazují, že pomocí skládání operací Av o C (pro různé

vrcholy v) lze z libovolného grafu vytvořit graf diskrétní. Jinými slovy, pro li
bovolné grafy G a H na stejné množině vrcholů existuje k E N a posloupnoust
VI, V2, ... , V k, tak že (Avl o C o AV2 o Co . . . , o C o Avk)(G) = H.

Operaci Seidelova přepnutí vrcholu V grafu G budeme pro potřeby této části

označovat také a.,(G) (abychom mohli lépe zapsat skládání Seidelova přepnutí

s ostatními operacemi).

Lemma 5.1.2. Pro libovolný graf G na alespoň dvou vrcholech a pro jeho různé

vrcholy u, v platí:

(Au o Av o (Ju o av o Av o Au o av o Au o Av o av o au o Av o Au) (G) = C (G).

Důsledkem předchozího lemmatu je fakt, že každý graf lze převést na diskrétní
pomocí skládání operací Au a av (kde u a v mohou libovolně probíhat množinu
vrcholů). Autoři dále ukazují silnější tvrzení, a to že každý graf lze převést na
disjunktní pomocí skládání operací Tu = Au o au.

27
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V této části se budeme krátce zabývat souvislostí Seidelova přepnutí a operacemi
průniku a sjednocení grafových tříd.

Nechť Q a 1t jsou libovolné třídy grafů. Zkoumejme vztah tříd SQ(Q *1t) a
SQ(Q) *SQ(1t) , kde Q zastupuje jeden ze symbolů :3, V a * je buď sjednocením,
nebo průnikem.

Věta 5.2.1. Pro libovolné třídy grafů Q a H platí

Důkaz. Rozepišme, co platí pro graf G náležící S3(Q n H):

GES3(Qn1t)<=>:3H -sG: HEQn1t::::>

==> (:3G' =8 G: G' E Q) & (:3H' -8 G: H' E H) <=> G E S3(Q) n S3(1t).

o

Obrácená inkluze obecně neplatí, protipříkladem jsou například třídy K 1,2

prostých (označme ji Q(,K1,2)) a K3-prostých grafů (označme Q(,K3)). Graf
K 3 EB D 2 je totiž K1,2-prostý, a tudíž leží v S3(Q(,K1,2)). Jeho přepnutí K 1,2 EB P2
je naproti tomu K3-prosté, a proto K3 EB D2 leží také v S3(Q(,K3) ) . Máme tedy
K 3 EB D2 E S3(Q(,K1,2)) n S3(Q(,K3)), ale K 3 EB D2 ct: S3(Q(,K1,2) n Q(,K3)),
protože je zakázaným podgrafem pro částečné párování, tedy třídu g(,K1,2) n
g(,K3 ) .

Věta 5.2.2. Pro libovolné třídy grafů Q a H platí

Důkaz. Opět zapišme symbolicky, co musí splňovat graf G , který je prvkem
S'v'(Q n H):

G E S'v'(Q n 1t) <=> VH =s G: H E Qn 'H <=>

<=> ("lG' =8 G: G' E Q)&(VH' =8 G: H' E H) <=> G E S'v'(Q) nS'V(1t).

o
Pokud uvážíme k třídám Q, 'H jejich doplňky do třídy všech grafů, dostáváme

duální tvrzení k 5.2.1 a 5.2.2:

Věta 5.2.3. Jsou-li 9 a H libovolné třídy grafů, pak platí

a zároveň
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Závěr

Hlavní výsledky této práce jsou obsaženy v její čtvrté kapitole. Zde jsme cha
rakterizovali grafy, které mají přepnutí, jež je částečným párováním, konečným

počtem minimálních zakázaných podgrafů. Dále jsme v tomto smyslu plně po
psali třídu grafů přepnutelných na disjunktní sjednocení housenek. Přestože má
tato třída nekonečně mnoho zakázaných podgrafů, uvedli jsme polynomiální al
goritmus testující, zda do ní daný graf náleží. Poznamenejme, že lemma 2.2.5
spolu s faktem, že každé disjunktní sjednocení housenek obsahuje vrchol stupně

nejvýše jedna, dává polynomiální algoritmus mnohem efektivnějsí.

Ukázali jsme také, že třída grafů přepnutelných na chordální má nekonečně

mnoho zakázaných podgrafů. Protože nekonečnost třídy zakázaných podgrafů

neimplikuje zařazení problému přepnutelnosti grafu na chordální ani do P, ani
NPC, zůstává tato otázka nadále otevřená.

Problém 6.4. Jaká je výpočetní složitost otázky, zda pro daný graf existuje
nějaké jeho přepnutí, které je chordální?

V páté kapitole jsme ukázali jednoduchá tvrzení o souvislosti Seidelova pře

pnutí s operacemi průnik a sjednocení grafových tříd.

V souvislosti s operací doplňku grafu se pro Seidelovo přepnutí naskýtá otázka
charakterizace tříd přepnutí, které s každým grafem obsahují i nějaký graf izo
morfní s doplňkem.

Tyto dva problémy zůstávají otevřené a domnívám se, že stojí za další zkou
mání.
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