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1. Zadání závěrečné práce.
Tématem bakalářské práce jsou aplikace ohodnocení grafů. Pro jednoduchost základních pojmů ze
kterých se vychází je téma poměrně lehce uchopitelné. Náročnost zadání spočívá ve velkém rozsahu
souvisejících zdrojů informací, z nichž bylo potřeba vybrat informace pro práci relevantní. O různých
grafových ohodnoceních byly publikovány stovky článků zabývající se většinou otázkou "Pro které
grafy dané ohodnocení existuje?". Ne vždy je věnována pozornost praktickým aplikacím, případně
souvislostem s jinými matematickými strukturami. Úkolem studenta bylo najít a prezentovat
zajímavé existující aplikace vybraných grafových ohodnocení se zaměřením na překvapivé výsledky.
Student se v práci zabýval třemi různými typy grafových ohodnocení: graciózními ohodnoceními,
distančně magickým nebo antimagickým ohodnocením, a rádiovým ohodnocením. K těmto
ohodnocením nastudoval, popsal a na příkladech ukázal několik aplikací. Tímto bylo zadání práce
splněno.

2. Aktivita studenta během řešení.
Během řešení bakalářky se student snažil plnit pokyny vedoucího a obsah práce
konzultoval v rámci pravidelných schůzek. V začátcích práce hodnotím činnost studenta jako méně
aktivní, kdy nastartování jeho samostatného a zodpovědného přístupu ke smysluplnému zpracovávání
tématu vyžadovalo intenzivní a déle trvající objasňování ze strany vedoucí.

3. Aktivita při dokončování.
Přibližně od druhé poloviny práce student postupoval dostatečně samostatně se zvýšenou aktivitou.
Dle názoru vedoucí práce, se student potýká s obtížemi při vyjadřování v psané i v ústní podobě.
Proto dotažení textů na srozumitelnou úroveň vyžadovalo zvýšené úsilí, jak ze strany studenta, tak
vedoucí. Při sepisování textu student generoval neobvykle velké množství chyb a nepřesností a ne
všechny se podařilo opravit. Například definován je pojem "diametr grafu", ale v textu je bez
upozornění ekvivalentně používán také pojem "průměr" grafu. Zavedené značení parametrů
neúplných turnajů je matoucí. (Parametry "r" a "k" jsou nekonzistentně používány pro počet
protivníků i pravidelnost grafu, aj.)
Téma se studentovi podařilo včas uzavřít a obsah práce je z podstatné většiny konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Smyslem práce bylo najít a prezentovat různé zajímavé aplikace grafových ohodnocení. Student v
práci objasňuje použití graciózních ohodnocení při rozkladech grafů, souvislost těchto ohodnocení s
perfektními systémy diferenčních množin a s Golombovým pravítkem. Dále objasňuje použití
magických ohodnocení pří sestavování neúplných sportovních turnajů a nakonec se věnuje aplikaci
rádiových ohodnocení pro přiřazování frekvencí v bezdrátové síti. Výsledkem práce je přehled
několika nakonec poměrně zdařile prezentovaných aplikací společně s vybranými výsledky a
poznatky o odpovídajících grafových ohodnoceních.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Vzhledem ke kompilačnímu charakteru bych práci hodnotila za trochu méně obsáhlou než by bylo
žádoucí. Zpracované aplikace jsou poměrně dobře známé a na hledání a zařazení, těch zajímavějších,
překvapivých aplikací již nedošlo.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student pracoval především s doporučenými, ale i samostatně vyhledanými relevantními odbornými
články většinou v angličtině. Částečně čerpal informace také z on-line internetových zdrojů jako je
Wikipedie. Zdroje převzatých informací a výsledků jsou většinou poctivě citovány. (U
nejzákladnějších pojmů z Teorie Grafů není zdroj citován.)



7. Souhrnné hodnocení.
Student prokázal schopnost pracovat s matematickými odbornými texty, získávat z nich informace a
po té formulovat vlastní myšlenky a spojovat v logicky související celky. Za přínosné považuji
doplnění, mnoha v práci zavedených pojmů a prezentovaných aplikací, o samostatně navržené
příklady a ilustrativní obrázky. Celkově práci považuji za průměrnou a hodnotím známkou velmi
dobře.

8. Otázky k obhajobě.
Může graf z obrázku 46 na str. 43. mít jiné rádiové ohodnocení? Pokud ano jaká by byla rozpětí a
rádiová čísla a jak souvisí graf a jeho rádiové ohodnocení s přiřazováním frekvencí v bezdrátové síti?
V čem je přiřazení dle rádiového ohodnocení optimální?
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