
Posudek oponenta na diplomovou práci

Rozložitelnost grafů na souvislé podgrafy
od Bc. Jana Musílka.

Práce se zabývá otázkou, zdali daný graf lze rozložit na souvislé podgrafy s předepsanými
počty hran.

Za tím účelem zavádí vhodnou terminologii, ukazuje, že jednou z vhodných podmínek
je existence otevřeného dominujícího tahu a tuto podmínku poté často využívá v návazných
výsledcích.

Podstatná část práce se zabývá rozborem případů, kdy lze daný graf rozložit na pevně
daný počet podgrafů s libovolně předepsanými velikostmi a jako speciální případ zkoumá
dvousouvislé grafy. Osobně mne však zaujal krátký, leč netriviální důkaz věty 4.6, kde je
ukázáno, že každý 4-souvislý graf je rozložitelný. Ačkoli autor připisuje toto tvrzení J. Barátovi
a C. Thomassenovi, předvedený důkaz je jeho vlastní.

Práce je pečlivě napsaná, argumenty jsou vesměs rozebrány do detailu s užitím mnoha
ilustrací. Odhalil jsem několik málo drobných chyb, jež nijak nesnižují hodnotu práce. Do
budoucna bych jen uchazeči doporučil, aby i těch případech, kdy nechává dokončení důkazu
na členáři, důkaz ve své práci předvedl sám. To se týká konkrétně neexistence dominujícího
tahu v lemmatu 4.8 a zobrazení dominujících tahů na obrázcích 5.3, 5.4 a 5.6.

Zajímalo by mne, zdali se autor pokoušel dokázat větu 5.8 indukcí pomocí ušatého lemma
— na první pohled se zdá, že by tento způsob mohl vést ke snažšímu argumentu. Podobně,
k domněnce 5.16, zdali prozkoumal některé konkrétní rozklady, např. 5-podrozdělení K4 a
rozklad (3, 3, 3, 7, 7, 7) .

Pro další studium bych doporučil prozkoumat, zdali práce Z. Ryjáčka, P. Vrány a da-
lších, v níž zkoumají vztah mezi existencí dominující cesty a souvislostí grafu pro nalezení
Hamiltonovské cesty v line grafech, neobsahují relevantní kostrukce či postupy.

Množstvím vlastních výsledků mě autor přesvědčil, že dokáže samostatně aplikovat zna-
losti získané během magisterského studia v oboru Diskrétní matematika a optimalizace, a
proto doporučuji uznat předkládanou práci jako diplomovou.

V Praze 2. září 2015

Drobné připomínky a komentáře

[2/-6] t.j. strana 2, řádek 6 zdola, „Potom existujeÿ — e má být vysázeno verzálkou.

[4/3] Iniciála J. Matouška má být na stejném řádku jako příjmení.

[4/-2] „úplný, je čísloÿ — chybějící čárka.

[5/13] Věta 5.2 bývá obvykle připisována Fordu a Fulkersonovi.

[6/-2] „tak, aby pro každé i bylo hran obarvených barvou iÿ — doporučuji kvantifikovat pro-
měnnou i.

[11/-6] Přetečený text P1, P2, . . . , Pk.



[19/1 a -6] Je nevhodné začínat větu matematickými symboly.

[21/4] Namísto „existují cestyÿ by bylo vhodné psát „zvolme cestyÿ.

[23/10] „v rozkladu, která jsou větší nebo rovnaÿ — špatná gramatická vazba. Mimochodem,
celý argument by bylo vhodné přeformulovat; tyto dva odstavce jsou nejméně srozumi-
telné z celé práce.

[26/3] „Větu 4.3 o dominujícím tahuÿ — o má být vysázeno verzálkou.

[26/7] „se ale, že tomuÿ — chybějící čárka.


