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1. Zadání závěrečné práce.
Předložená bakalářská práce je kompilačního charakteru, cílem bylo jednak sestavit ucelený (ne nutně
vyčerpávající) přehled známých výsledků z oblasti spektrální teorie grafů a dále formulace a ověření
některých hypotéz pro větší grafy. Práce má být jakýmsi vodítkem pro navazující práce v oblasti
spektrální teorie grafů, které bychom se chtěli v budoucnu na Katedře aplikované matematiky více
věnovat.
Prvního cíle se v zásadě podařilo docílit, zatímco druhý cíl byl možná příliš ambiciózní. Podařilo se
však formulovat a ověřit (povětšinou vyvrátit) některé hypotézy pro vybrané menší grafy. Rozhodně
ale můžeme považovat dosaženou úroveň výsledků za odpovídající bakalářské úrovni.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka Petra Hoffmanová pracovala na své práci průběžně během celého posledního roku.
Poměrně brzy se podařilo získat první numerické výsledky a na jejich základě byly postupně
vybírány známé výsledky a sestavován jejich přehled v práci.
Bohužel nějakou dobu trvalo, než se podařilo překonat bariéru, která bránila zpracování několika
klíčových tvrzení do přehledové podoby v bakalářské práci. Ukázalo se, že bez porozumění klíčovým
pojmům a tvrzením není možno sestavit ucelený a čitelný text některých sekcí.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla hotova včas. Hlavní části práce měla studentka připravena řadu týdnů před termínem
odevzdání, poslední schůzky se pak mohly zaměřit na stylistickou a grafickou úpravu práce.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Mezi hlavní výsledky práce patří přehledné shrnutí hlavní výsledků z oblasti spektrální teorie grafů.
Zejména se mi líbí přehledné grafické zpracování ukázkových příkladů, které ilustrují základní
grafové operace a jejich vliv na změnu spektra.
Věřím, že předložená bakalářská práce může sloužit jako studijní materiál dalším studentům, kteří se
budou snažit proniknout do tématu.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Předložená bakalářská práce je koncipována jako kompilační. Za přínos však určitě můžeme
považovat zdařilé grafické zpracování příkladů, kdy prokládání vlastních čísel grafů a jejich podgrafů
je jak v textové, tak v grafické formě podáno velice přehledně.
Také další grafové operace jsou zpracovány pro čtenáře v přehledné a čtivé formě.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Nutno zdůraznit, že studentka měla k dispozici pouze anglickou odbornou literaturu, která je navíc
náročná na pochopení i po odborné stránce. S tímto obtížným úkolem se nakonec vyrovnala dobře.
Správně jsou citovány použité prameny, převzaté výsledky jsou navíc doplněny řadou vlastních
příkladů.

7. Souhrnné hodnocení.
Předložená práce patří vzhledem k zaměření mezi náročnější práce. Studentka vložila mnoho energie
do přehledného zpracování obtížných výsledků, navíc z několika různých pramenů. Ne vždy se však
podařilo splnit všechny požadované úkoly a proto navrhuji hodnocení velmi dobře.

8. Otázky k obhajobě.
Pro obhajobu navrhuji některou z následujících otázek.

1) Jaký je vztah mezi spektrem Laplaceovy matice grafu a spektrem jeho doplňku?



2) Pro jakou další operaci s grafy umíme jednoznačně určit výsledná vlastní čísla na základě vlastních
čísel příslušných jednotlivým grafům?
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