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1) Splnění požadavků zadání. 
Student Vlademar Zietek ve své bakalářské práci „Aplikace ohodnocení grafů“ splnil požadavky 

zadání. Student představil celkem tři typy různých grafových ohodnocení a vhodně vybral a popsal 

jejich aplikace. Práce plní správně funkci přehledové práce.  

 

2) Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

Práce je logicky rozdělena do několika kapitol.  V úvodu autor popisuje své cíle a čtenáři vysvětluje 

cíle práce. Následně je zavedeno několik důležitých pojmů, potřebných ke správnému pochopení 

popsaného tématu. Bohužel, zde chybí definovat několik pojmů, které student dále používá, 

například pojem 4k-cykly (str.22), podgraf (str.22), isomorfismus grafů (str.23), a nebo cyklická 

permutace (str.23).  Ve formulaci několika definic se student také dopustil matematických i 

formálních nepřesností, které stěžují čtenáři správné pochopní daného pojmu. Například definice 

obecného grafu (str.14), definice úplného bipartitního grafu (str.16), nebo definice Housenky (str.17). 

Dále student na straně 19. definuje pojem „regulární“ a „r-pravidelný graf“, které jsou ovšem podle 

dané definice ekvivalentní.  

 Zbytek práce je věnován definicím jednotlivých grafových ohodnocení a popisu jejich aplikací.  Ke 

každému grafovému ohodnocení se vztahuje jedna kapitola, která je následně logicky rozdělena do 

několika podkapitol. Převážná část ohodnocení uvedená v práci je správně popsána, navíc pro 

snadnější pochopení student jednotlivé definice doplnil o názorné obrázky a příklady. Bohužel i zde 

se student nevyhnul několika nepřesnostem. Například v definici „hendikepového ohodnocení“ (str. 

35) student neuvedl co znamená konstanta „µ“. Do některých obrázku by bylo vhodné přidat více 

informací, které by odpovídaly textu a usnadnily tak pochopení významu daného obrázku. Například 

přidání vah vrcholů do obrázku 40 na straně 35. Dále pro každé ohodnocení student uvedl několik 

důležitých výsledků. Zde některé důležité výsledky chybí, například neexistence magického 

ohodnocení v grafech se sudým počtem vrcholů. Je ovšem potřeba zmínit, že práce by neměla být 

souhrnem známých výsledků.  

Student vybral a popsal zajímavé aplikace pro jednotlivá grafová ohodnocení.  Popis těchto 

jednotlivých aplikací obsahuje přehledné příklady a názorné obrázky. Zde bych měl výhradu ke 

kapitole 5.3.1 „Simulace efektivity radiové sítě“ (strana 46). Autor by mohl více rozvést spojitost mezi 

touto aplikací a radiovým ohodnocením. Zejména, jak problém nalezení radiového ohodnocení 

v grafu převedeme na problém „Simulace efektivity radiové sítě“.  Na závěr práce autor přehledně a 

správně shrnuje veškeré představené výsledky a připomíná cíle práce. 

 Po formální stránce je bakalářská práce zdařilá. Autor se ovšem nevyhnul několika špatným 

formulacím, které čtenáři znesnadňují pochopení textu. 

 

3) Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Student představil celkem tři typy různých grafových ohodnocení. Nejprve graciózní ohodnocení, u 

kterého ukázal souvislost s rozklady grafů, vytvoření perfektního rozkladu množin a nalezení hodnot 

pro Golombovo pravítko. Dále student definoval magické, antimagické a hendikepové ohodnocení a 



ukázal jejich využití pro losování různých druhů sportovních turnajů. Nakonec student představil 

radiové ohodnocení a jeho aplikaci v simulaci efektivity radiové sítě.  

Všechna ohodnocení a jejich aplikace jsou smysluplně vybrány a dohromady představují zajímavý 

ucelený přehled aplikací pro zmíněná grafová ohodnocení.  

 

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

 Práce nepřináší žádné nové výsledky. Jedná se o přehledovou práci a funkci jako takovou plní dobře. 

Může se jednat o dobrý stavební kámen pro další práce, které přinesou v této oblasti něco nového. 

 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

 Student z opravdu velkého množství výsledků v oblasti grafových ohodnocení vybral správné 

prameny a následně prokázal schopnost s nimi vhodně pracovat.  Zde bych měl pouze malinkatou 

výhradu, že student některé základní pojmy čerpal z otevřené encyklopedie wikipedia.org, místo 

použití nějakého odbornějšího zdroje. 

 

6. Otázky k obhajobě. 
K obhajobě navrhuji některou z těchto otázek: 

1) Student v definici 30. Spravedlivého neúplného turnaje (strana 38) uvedl, že se jedná o turnaj 

„n“ týmu o „r“ kolech kde každý tým hraje přesně s „k“ jinými týmy. Je možné definovat 

parametr „r“ i ve vyrovnané neúplném turnaji a hendikepovém neúplném turnaji?  

 

2) V Definici 28. na straně 35 student zmiňuje parametr „µ“. Co tento parametr reprezentuje a 

je pro každý hendikepový graf určený jednoznačně? 

 

7. Souhrnné hodnocení. 

I přes Své výhrady považuji práci za povedenou. Práce obsahuje souhrn zajímavých, dobře vybraných 

aplikací k některým grafovým ohodnocením.  Bohužel velké množství formálních i matematických 

nepřesnosti stěžuje čtenáři správné pochopení probíraného tématu.    

Navrhuji známku velmi dobře. 

 


