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Shrnutí obsahu práce

Práce pojednává o LU rozk|adu řídkých matic. Konkrétně se zabývá technikami předzpracování,
které jsou nutné pro efektivní práci s rozsáhlejšími maticemi. Autor propojuje dvě techniky. První
z nich se vyhýbá většímu zap|něnítím, Že zvyšuje pomocí nesymetrické permutace šanci na to, Že
rozk|ádaná matice bude silně regu|ární. Druhá z těchto technik poté můŽe potenciálně zmenšit
rozk|ádané objekty tím, Že permutuje matici symetricky na blokově trojúhe|níkový tvar.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma by|o přiměřeně zpracováno v rámci vymezeného prostoru a času.
Náročnost odpovídající těmto parametrům vidím v nutnosti diskutovat zároveň čistě maticové
a|goritmy a témata diskrétní matematiky. Zadání práce by|o z mého poh|edu sp|něno.

V|astní příspěvek. Příspěvek autora vidím v pochopení a v|astním zpracováni témat, týkajících
se LU rozk|adu obecně nesymetrické matice. Tato témata, která jsou potřeba kombinovat,
jsou v zásadě dvě. Prvníz nich je rozebrání Ford-Fu|kersonova a|goritmu na hledání
maximá|ního párování v bipartitním grafu' Druhým z nichje podrobné seznámení
s Tarjanovým a|goritmem na h|edání si|ných komponent grafu. Škaroh|íd by moh| namítnout,
Že existují novější postupy, které mohou být mírně rychlejšív některých případech (napřík|ad
dnes jiŽ také |etitý a k|asický postup Hopcrofta a Karpa). Samotný rozklad a|e obvyk|e musí
kombinovat i da|šívěci, jako je nepří|išné odchy|ování se od matematického mode|u v pozadí,
a tak povaŽuji rozbor těchto postupů za re|evantní směr na cestě ke stabi|ním faktorizacím.
Připadá mi, Že na tento příspěvek půjde v budoucnu navázat právě rozšířením záběru
napřík|ad na stabiIitu takto prováděných transformací pro LU rozk|ad.

Matematická úroveň. Byt' mi neníjasná korektní definice matematického textu a obávám se
úzkoprsého výk|adu za|oŽeném na konkrétnítradici, domnívám se, Že obecně matematická
úroveň práce je na ve|mi dobÉ Úrovni. Práce obsahuje nejen správně zformu|ovaný text, a|e
tento text s|ouŽí také k tomu, aby matematický obsah by| Živý. Líbí se mi, Že autor práce
zkombinova| výchozí impu|sy po svém a nepouŽil k tomu ani dogmata čistě formá|ního
přístupu (v tomto případě by to moh|y být diskuse o grafových kondenzacích a existenčních
větách týkajících se rozk|adu) ani přeforma|izované popisy a|goritmů. PouŽitý přístup bývá
totiŽ k|íčem k chápání s|oŽitějších problémů.

Práce se zdroji. V tomto oh|edu je práce skutečně odrazem poskytnuté |iteratury ve smyslu, Že
ji vyuŽívá, rozvÍjí a vysvět|uje nezávis|e na těchto textech' S prací s texty jsem spokojen'

Formá|ní úprava. Práce je po formá|ní stránce v pořádku. oceňuji sou|ad obsahu s formou.
Vzh|edem k tomu, Že diskutované matematické postupy kombinují postupy maticových metod
s grafovými a|goritmy, oceňujijasnou prezentaci kombinující obé.

Připomínky a otázky

1. Aniž bych komentova| drobnější přek|epy, které bych radějivysvětlil přímo autorovi, rád bych
se zepta| na to, proč si autor mys|í, Že TarjanŮv a|goritmus je obecně ten nejefektivnější (viz
napřík|ad A. Pothen and C.-J. Fan, Computing the b|ock triangular form of a sparse matrix, ACM
Transactions on Mathematical Software, 16 (1990), pp. 303-324.)

2. Seznamte se, prosím' s tím jak je to se s|oŽitostí algoritmů pro h|edání párování v bipartitních



grafech?

3. Kdy a kde můŽe nastat prob|ém se stabi|itou LU rozk|adu? Jak jej budete řešit?
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