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Shrnutí obsahu práce 
 
Práce pojednává o efektivní LU faktorizaci řídkých matic pomocí permutace dané matice na 
blokově trojúhelníkový tvar. Zaplnění během faktorizace může s blokově trojúhelníkovým tvarem 
vzniknout pouze uvnitř diagonálních bloků. Práce popisuje, po úvodní kapitole o LU faktorizaci, 
populární metodu z teorie grafu zvaný Tarjanův algoritmus, který slouží k nalezení blokově 
trojúhelníkového tvaru. Navíc je popsána technika předzpracování zvaná maximum matching, 
která permutuje danou regulární matici tak, že hlavní diagonála neobsahuje nulové prvky. Tím se 
může zmenšit zaplnění a zvýšit stabilitu během LU faktorizace diagonálních bloků blokově 
trojúhelníkového tvaru.       

 
Celkové hodnocení práce 

 
Téma práce.   

K splnění zadání práce se student podrobně seznámil jak s teorií LU faktorizace pro řídké 
matice, tak se články o algoritmech z teorie grafu a prezentoval získané znalosti v předložené 
práci včetně nových příkladů pro znázornění a nových kódů v Matlabu. Zadání práce bylo 
splněno.           

Vlastní příspěvek.   

Z práce je poznat, že se autor tématem zabýval samostatně a to nejen tím, že uvede na mnoho 
místech příklady, které vymyslel, ale i tím, že diskutuje zajímavé otázky, které nebyly ve 
studované literatuře jasně probrané. O tom svědčí například diskuse v odstavci 3.2. Autor též 
prezentuje alternativní důkaz, na stránce 14, pro existenci posloupnosti silně souvislých 
komponent, která vede k blokově trojúhelníkovému tvaru.    

Matematická úroveň.   

Matematické výsledky jsou popsány přesně a dle mého názoru bezchybně.  

Práce se zdroji.  

Zdroje jsou správně citovány a použité k formulaci materiálu ve vlastních slovech autora. 

Formální úprava.   

Po formální stránce oceňuji snahu studenta psát práci v anglickém jazyce, což dobře zvládnul. S 
formální úpravou práce jsem spokojen.   

 
Závěr 

 
Práci považuji za velmi dobrou a doporučuji ji uznat jako bakalářskou práci. 

 
 
Jméno vedoucího, podpis   Jurjen Duintjer Tebbens 

 

Pracoviště       Oddělení výpočetních metod,         

                        Ústav Informatiky, AV Č R 

 
Datum              8.6.2017 


