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Průběh obhajoby: 

 

Tomáš Gavenčiak prezentoval předloženou disertační práci. Během prezentace představil Hry na grafech 

a další témata, která tvoří hlavní náplň disertační práce. T. Gavenčiak poté zodpověděl jednotlivé dotaz, 

které byly vzneseny v posoudcích oponentů. Prof. Nešetřil poté otevřel obecnou diskuzi. Z publika zazněly 

některé dotazy, na které uchazeč odpověděl. Doc. M.Koucký se například zeptal na variantu Her, ve 

kterých by se policisté i zloději mohlipohybovat na hranách určené barvya zda již tato varianta byla 

zkoumaná. Prof. Kratochvíl položil dotaz, zda jsou známy grafy, které potřebují √m, kde m je počet 

vrcholů. Obecná diskuze byla ukončena prof. Nešetřilem a poté komise hlasovala.  
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