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Autor práce  

 

Název práce 

 

Autor posudku 

 

Cíle (stanovení, splnění, reflexe splnění) 

Autorka uvádí, že hlavním úkolem její práce je shrnout co nejvíce aplikací teorie grafů. V závěru 

práce pak tento cíl reflektuje slovy: „Hlavním úkolem bakalářské práce bylo shrnout nejrůznější 

aplikace teorie grafů. Tento cíl je v práci splněn.“ 

V takto vymezeném cíli mi chybí kvantifikace. Autorka zcela jistě neshrnula všechny aplikace 

teorie grafů a nelze ani s jistotou říci, zda byl naplněn cíl shrnout jich co nejvíce. Výběr aplikací 

uváděný autorkou však považuji za adekvátní rozsahu bakalářské práce, i když některé zajímavé 

aplikace (např. popis průběhu hry jako grafu s přechody mezi pozicemi) v práci postrádám. 

Obsahové části (úplnost, relevance, řazení) 

Autorka práci dělí do dvou částí. V první části přestavuje základní pojmy z teorie, včetně krátkého 

historického exkurzu. Autorka kombinuje několik zdrojů a vhodným způsobem se vypořádává 

i s rozdílným značením a terminologií různých autorů. 

Druhou část tvoří představení různých aplikací teorie grafů, resp. situací, které lze pomocí teorie 

grafů popsat. Při čtení se mi nepodařilo nalézt nějakou logiku v zařazování jednotlivých aplikací. 

Působí na mne spíše jako náhodná sbírka jednotlivých situací. Ovšem oceňuji, že se autorka 

neomezila jen na jednu úroveň obtížnosti a pracuje s úlohami od úrovně prvostupňové matematiky 

až po problémy, se kterými se lze setkat v kurzech vysokoškolských. 

Obsahovou část práce považuji za relevantní bakalářské práci. 

Odborná část (matematika/didaktika: náročnost, správnost, výstavba, konzistence apod.) 

Po odborné stránce nemám k práci výhrady. Výstavba je konzistentní, i přes obtíže, které souvisí 

s používáním definic z různých zdrojů, nenašel jsem jejich chybnou interpretaci, což hodnotím 

velmi vysoko.  

Přínos (originalita, použitelnost apod.) 

U bakalářské práce z této oblasti je velmi obtížné hodnotit přínos po stránce matematické. Autorka 

nepřináší vlastní nové výsledky a ani se to od ní neočekává. Autorka předkládá ucelený souhrn 

aplikací teorie grafů na různé partie matematiky a přírodních věd. Práce tak má potenciál být 

zdrojem informací pro zájemce o tuto oblast. Osobně bych ocenil ukázku aplikace teorie grafů na 

nějakou (např. kombinatorickou) úlohu, která zdánlivě s touto oblastí nesouvisí. 

Tereza RÝGLOVÁ 

Grafy a jejich použití 

doc. RNDr. Antonín JANČAŘÍK, Ph.D. 



Formální náležitosti (gramatika, styl, typografie, grafické části, odkazy a citace, celková 

úprava) 

Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni a nemám k ní připomínek. 

Zdroje (reprezentativnost, relevance, použití) 

Autorka velmi dobře pracuje se zdroji. Prokazuje široký přehled v problematice a všechny zdroje 

správně cituje. Pouze není jasné, se kterým vydáním, či kterým překladem při tvorbě práce skutečně 

pracovala. 

Otázky k obhajobě 

1. Čím jste se řídila při výběru aplikací teorie grafů pro vaší práci? 

2. Jaký je vztah mezi maximálním párováním a párováním, kde již nelze žádnou dvojici přidat? 

 

Vyjádření ke shodám v systému Theses 

Rozsah shod, které byly nalezeny systémem Theses, je menší než 5 %. Všechny použité zdroje jsou 

v práci řádně citovány. 

 

Hodnocení: Práce splňuje podmínky kladené na závěrečnou práci. Práci doporučuji ve stávající 

podobě k obhajobě. 

 

V Praze 9.5.2016      doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 


