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1. Splnění požadavků zadání.
Odevzdaná práce splnila z velké části cíl stanovený v zadání. Podařilo se charakterizovat téměř
všechny grafy z třídy tzv. pulců, a ukázat, že faktorizují příslušný kompletní graf K_{4k+3}.
Chybí pouze konstrukce pro délky cyklů m=2k+3 pro k liché a m=2k+2 pro k sudé.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Práce je rozdělena na přehled základní terminologie (18 stran), přehled použitých metod (10 stran) a
prezentaci nových výsledků (19 stran). První dvě části jsou kompilačního charakteru a korespondují s
bakalářskou prací autora. To vysvětluje shodu nalezenou v systému kontroly na plagiáty.
Práce je psána pěknou češtinou. Je vidět, že Tom Raiman je nadále pod vedením Dr. Kubesy, volí
podobné obraty i stylistické členění textu.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledky prezentované v diplomové práci jsou nové, uvedené postačující podmínky faktorizace
vyžadují zvládnutí poměrně komplikovaných technik speciálních ohodnocení. Díky těmto klasickým,
ale netriviálním metodám se podařilo dosáhnout zmíněných výsledků.
Na druhou stranu oproti bakalářské práci není patrný výrazný posun autora. Jádro práce tvoří věta 4.1
a šest navazujících vět 4.2. až 4.7, každá popisuje konstrukci smíšeného ohodnocení, což je metoda
používaná již v autorivě bakalářské práci. Není použito ani v práci zmiňované "přepínací
ohodnocení". Nově se objevuje metoda rozšíření výsledků ze stromy na unicykly (Věta 4.1.), což
však je postup již dříve známý, byť nepublikovaný. Je škoda, že není zmíněn ani jeden pulec, který
by faktorizaci strukturálně neumožňoval, ačkoli třeba pulci TP(4,1) nebo TP(3,2) jsou nasnadě.
Student se v textu dopustil jen několika drobných nepřesností: například 3.13. je definice, nikoliv
věta, v důkazu věty 4.1. se symboly i,j používají ve dvou významech, dále chybí m v TP(m-4k+3) na
straně 28 dole. Tyto chyby je možno označit za překlepy a nijak nesnižují kvalitu práce.
Za nejslabší považuji závěr práce. Bc. Tom Raiman skrývá svůj potenciál. Dosažené výsledky pouze
shrnul, a skoro jakoby tajil nadhled. Mohl zařadit své výsledky mezi již známé příbuzné výsledky,
mohl hodnotit jejich význam a hloubku, mohl porovnat dosažené výsledky se zadáním práce
(podobně jako učinil v závěru bakalářské práce). Závěru by slušela hypotéza, zda faktorizace pro
zbývající hodnoty parametru k existují.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Prezentované výsledky rozhodně mají potenciál, aby se staly součástí recenzované publikace.
Konstrukce jsou nové, netriviální a některé překvapivě elegantní. Doporučuji klasifikaci co nejdříve
dokončit i pro zbývající hodnoty, jak je v závěru zmíněno, a zaslat k publikaci.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použitá literatura je v podstatě shodná s literaturou použitou pro bakalářskou práci, navíc jsou
zmíněny dvě bakalářské práce. Nejsou však zmíněny žádné související výsledky, například pro
rozklady (nikoliv faktorizace) grafů na pulce či unicykly, ačkoliv příslušné výsledky existují a tvoří
pěknou analogii.

6. Otázky k obhajobě.
1) Vysvětlete, proč pulec TP(4,1) nefaktorizuje příslušný kompletní graf.
2) Popište (třeba na příkladu) hlavní problém, proč je použití přepínacího ohodnocení pro řády 4k+1
obtížné a proč se konstrukce se nedaří najít.

7. Souhrnné hodnocení.
K celé práci mám dvě hlavní výhrady:
Myslím, že student Raiman měl ukázat více než použití technik, které zvládl už při psaní bakalářské
práce, například zdůvodnění nefaktorizace.



Dále, závěr má být vyvrcholením celé práce. Student by měl poctivě zařadit dosažené výsledky do
celku. Doufám, že student během obhajoby rozptýlí pochyby, bude přehledně prezentovat své
výsledky a zodpoví položené dotazy. Mezi hodnoceními "velmi dobře" a "dobře" se zatím přikláním
k hodnocení "dobře".
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