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Předkládaná práce shrunje výdledky uchzečky ze dvou oblastí jejího profesního zájmu: 

Seidelova přepnutí a párování s preferencemi. Dlužno podotknout, že ze seznamu prací je 

zřejmé, že jde jen o výběr z témat, jimiž se během svého studia věnovala. 

 

Seidelovo přepnutí je grafová oprace S(G,A), jejímž výsledkem pro daný graf G a 

podmnožinu jeho vrcholů A je graf, vytvořený z G záměnou hran mezi A a V\A za nehrany a 

naopak. K otázce, jakou volbou A lze získat graf s omezeným počtem hran, uchazečka 

ukazuje, že tento problém je NP-úplný. Nástrojem pro složitostní redukci je speciální verze 

problému maximálního řezu. Formulace tohoto problému a důkaz jeho NP-těžkosti jsou nové 

a tvoří kapitolu 2.4 předkládané práce. Konstrukce řezu z vhodné množiny A je netriviální a 

analýza její korektnosti je provedena několikastránkovým rozborem případů.  

Terminologická poznámka - pro určení počtu jistých hran z příslušného Seidelova 

přepnutí je použit termín charge. Nejsem zcela přesvědčen o vhodnosti tohoto termínu, neboť 

evokuje tzv. metodu vybíjení náboje (discharging method), jež dle mého názoru spíš volně 

souvisí s metodou použitou v důkazu.  

V práci je na str. 21 přiznáno, že předchozí publikovaný důkaz NP-těžkosti 

zkoumaného problému obsahuje chybu, pro níž je protipříkladem disjunktní sjednocení dvou 

klik a následně na str 24. že užití čtveřic namísto dvojic tuto chybu eliminuje.  V tomto místě 

bych ocenil srovnání obou konstrukcí – původní, jež vede k protipříkladu i nové, jež je již na 

této instanci korektní. 

  

Seidelovým přepnutím je věnována i třetí kapitola předkládané práce. Zde autorka zkoumá 

příbuznou otázku, zdali lze Seidelovým přepnutím získat graf, jenž neobsahuje předepsaný 

podgraf H jako indukovaný podgraf. Dosavadní volby grafů H vedly jen na problémy 

řešitelné v polynomiálním čase. V této souvislosti je nejprve prokázáno, že grafy přepnutelné 

na les omezeného stupně lze charakterizovat pomocí zakázaných indukovaných podgrafů.  

Ovšem za nejzajímavější výsledek této kapitoly považuji konstruci nekonečné třídy 

grafů H, pro něž je uvedený problém NP-úplný. Elegantní složitostní redukce z NAE-3SATu 

prokazuje dobré porozumění problému.  

V závěru důkazu Claim 3.8 mi bylo nejprve nejasné, že tělo ježka musí být (až na 

nanejvýš jeden) z poloviny tvořeno vnitřními a obdobně téměř z poloviny vnějšími vrcholy 

kliky K. Obrázek spolu s obratnější argumentací na tomto místě by usnadnily pochopení jinak 

pěkného důkazu. 

V návaznosti na předchozí kapitolu by mě zajímalo, zdali zakázané grafy H, tzv. ježci 

(hedgehog), jsou ve své třídě minimální co do počtu hran, nebo zdali mají ještě řidší 

ekvivalenty, případně zdali by volba mimimálního ekvivalentu H mohla mít vliv na provedení 

důkazu. 

 Namísto fráze „variable is false“ (např. str 50, definice NAE-3SAT) doporučuji 

v obdobných případech psát „variable is falsely evaluated“. 

 

Druhým tématem práce je optimalizační úloha nalezení párování maximalizující preference. 

Zde je nejprve předložen časově asymptoticky lineární algoritmus pro nalezení ekonomického 

ekvilibria v případě bez neporovnatelných typů objektů (houses). Uvedený algorimus 

vylepšuje předchozí algoritmus s kvadratickou časovou složitostí.  

 Práce je zakončena několika pozitivními i negativními výsledky o aproximovatelnosti 

nalezení ekonomického ekvilibria v obecnějších případech. Otázky existence hledaného 



párování jsou vesměs interpretovány v jazyce teorie grafů, včetně obvyklých grafových 

struktur jako jsou Eulerovské tahy, vrcholové pokrytí apod.  

 V návaznosti na zkonstruované redukce se nabízí otázka, zdali by bylo možné 

klasifikovat parametrizovanou složitost souvisejících problémů a to při vhodné volbě 

parametrů, jako např. počet uspokojených agentů apod. 

 

Práce je psána pečlivě, s mnoha ilustracemi, rejstříkem zkratek a bohatým souborem odkazů 

na další literaturu. Nenašel jsem téměř žádné jazykové chyby až na redundantní „and“ 

v definici problému Max-HMDties (str. 73); použití členů „in the connection“ (str. 43, 2. 

odst.); „in the result“ (str. 44, 5. odst); a nejsem se jist, zdali časová souslednost „they asked if 

... was easy“ (str. 21, poslední řádek) je korektní. Na několika místech by bylo možné doplnit 

podrobnosti, namátkou j‘≥j (str. 25, 6. řádek); |E(G’)|-16j’≤|E(G’)|-16j (str. 25, konec 3. 

odstavce); příklad grafu, který není switch-minimální k poznámce za Proposition 2.3 (str. 23). 

Tyto marginální připomínky však nijak podstatně nesnižují kvalitu předložené práce, již 

považuji za výjimečnou. 

 

Téměř všechny předložené výsledky se již dočkaly publikace v mezinárodních časopisech, 

popřípadě jsou zaslány k publikaci, což samo o sobě je obdivuhodné. Za povšimnutí stojí, že 

se na řešení těchto otázek Eva Jelínková podílela v rámci různých autorských skupin, což 

dokazuje její schopnost aktivně se podílet na vědecké spolupráci. O šíři vědeckých aktivit 

uchazečky si lze učinit bližší představu spíše dle souboru publikací. 

 

 

 Vřele doporučuji předkládanou práci k přijetí za doktorskou disertační práci.  
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