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Hodnocení práce
Práce se zabývá rozhodovacím problémem známým jako “dokreslitelnost rovinných grafů” (v an-
gličtině Partially Embedded Planarity - PEP), kdy na vstupu je graf G, jehož některé vrcholy
a hrany mají předepsané rovinné nakreslení, a otázkou je, zda je možné toto předepsané na-
kreslení rozšířit do rovinného nakreslení celého grafu G. V minulosti bylo dokázáno, že tento
problém je polynomiálně řešitelný, a dokonce že ho lze řešit v lineárním čase. Navržený algorit-
mus je však poměrně složitý a nikdy nebyl implementován. Cílem práce bylo nalézt jednodušší,
prakticky implementovatelný algoritmus, ideálně s lineární časovou složitostí.

Zadání práce bylo v plném rozsahu naplněno. Nejen, že pan Hora našel nový jednodušší
lineární algoritmus pro řešení problému částečně vnořené rovinnosti a dokázal jeho korektnost,
ale navíc i tento algoritmus implementoval. Tato implementace je i součástí odevzdané práce.
Větší a náročnější část práce je ale teoretická část, která obsahuje popis a důkaz správnosti
nalezeného algoritmu.

Úvodní kapitola práce obsahuje neformální motivaci problému a obecný úvod do tématu.
Druhá kapitola pak obsahuje definice základních pojmů nutných k přesné formalizaci problému
dokreslitelnosti a také definice základních dastových struktur. Klíčovou datovou strukturou
jsou zejména takzvané SPQR stromy, což je už dříve známá datová struktura, která je velmi
často využívaná v algoritmech pracujících s rovinnými grafy. Přesná definice SPQR stromu je
poměrně technická a vyžaduje zavedení několika pomocných pojmů, což je problém, se kterým
se musí vypořádat všechny odborné články popisující algoritmy založené na SPQR stromech.
Pan Hora ve své práci zavádí všechny nezbytné pojmy dostatečně precizně, a zároveň se snaží
čtenáři usnadnit pochopení pomocí ilustrativních příkladů.

Třetí kapitola, která tvoří největší část práce, pak obsahuje popis algoritmu a důkaz jeho
správnosti. Přestože nalezený algoritmus je implementačně poměrně jednoduchý, zejména ve
srovnání s předchozím známým lineárním algoritmem pro problém dokreslitelnosti, jeho důkaz
je velmi technický a dlouhý. Pan Hora sepsal tento důkaz velmi detailně, se zřejmou snahou po
matematické přesnosti, což oceňuji. Na druhou stranu je třeba říci, že výsledný text je zde velmi
hutný a kvůli celkové délce, komplikované struktuře důkazu a množství zaváděných pojmů a
značení je text dost nesnadno čitelný. Po jazykové a formální stránce je text dle mého soudu
v pořádku, věřím ale, že přeuspořádáním celkové struktury důkazu by se zde dalo dosáhnout
jistého zjednodušení a snazší čitelnosti, i když určitým technickým komplikacím se asi v žádném
důkazu dosaženého výsledku nelze vyhnout.



Čtvrtá kapitola práce obsahuje popis přiložené implementace algoritmu a spolu s komentáři
ve zdrojovém kódu a s automaticky generovaným popisem hlavních struktur programu tvoří
dokumentaci. Dokumentace není tak obsáhlá a podrobná, jak je obvyklé u ryze implementač-
ních bakalářských prací, pro dané zadání je však dle mého soudu dostatečná. Jediný drobný
nedostatek vidím v tom, že zde není explicitněji uvedeno, které konkrétní části knihovny boost
jsou nezbytné pro instalaci programu.

Samotný přiložený program se skládá ze tří hlavních částí: knihovny spqr_lib pro genero-
vání SPQR stromů, kterou pan Hora napsal už dříve v rámci ročníkového projektu, dále vlastní
knihovny pep_lib, obsahující implementaci nalezeného algoritmu, a konečně jednoduchého pro-
grámku pep, který ilustruje použití knihovny pep_lib. Oceňuji, že součástí přiloženého kódu
jsou i testovací vstupy. Na základě mých zkušeností funguje přiložený program správně a efek-
tivně.

Celkově hodnotím předloženou práci jako velmi kvalitní. Zadání práce bylo velmi náročné,
vyžadovalo schopnost vstřebat a použít komplikovaný matematický formalismus, schopnost při-
jít s netriviálními novými algoritmickými řešeními, schopnost matematicky rigorózně dokázat
správnost navrhovaných postupů a v neposlední řadě i programátorskou zručnost při imple-
mentaci navrženého algoritmu. Pan Hora prokázal, že má všechny tyto potřebné schopnosti a
navržené zadání splnil beze zbytku. Doporučuji tedy předloženou práci přijmout jako bakalář-
skou a ohodnotit známkou výborně.
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