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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Hlavního cíle diplomové práce bylo dosaženo. Podařilo se najít vhodné zobecnění známých
ohodnocení EMT/SEMT na GEMT tak, aby bylo možno najít GEMT ohodnocení i pro velké grafy s
řádově desítkami tisíc vrcholů.

2. Aktivita studenta během řešení.
Ondřej Grunt se diplomové práci věnoval soustavně pod intenzivním vedením. Každý týden dostával
dílčí úkoly a konzultoval řešení úkolů z předchozích schůzek.

3. Aktivita při dokončování.
Hlavních výsledků práce bylo dosaženo s bohatým předstihem několika měsíců, zbývající čas byl
věnován zpracování v tištěné podobě.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Smyslem práce bylo nalezení ohodnocení pro obecnou třídu grafů. Tohoto výsledku student dosáhl a
současně jej kriticky zhodnotil. Jedná se sice o poměrně úzkou skupinu grafů, avšak vzhledem k
náročnosti problému je rozsah práce odpovídající. Nicméně musím kriticky poznamenat, že bylo
možno dosáhnout širších výsledků.
Nadruhou stranu byly navíc implementovány některé algoritmy pro ověření významu  teoretických
výsledků. Je nutno zdůraznit, že implementací byl překročen rámec stanovaný v zadání práce.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Předložená práce navazuje na předchozí práce a odporné články, které netriviálním způsobem
kombinuje a přináší tak nové a dosud neznámé výsledky.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student pracoval s aktuální odbornou (i anglickou) literaturou jak při teoretickém návrhu ohodnocení,
tak při srovnání různých implementací. Dříve známé poznatky jsou vždy odlišeny od nových
výsledků, kterých bylo v práci dosaženo.

7. Souhrnné hodnocení.
Celkově odpovídá práce Bc. Ondřeje Grunta velmi dobře požadavkům na diplomovou práci studenta
oboru Výpočetní matematika na VŠB-TU Ostrava. Odvodil nový předpis pro GEMT ohodnocení
grafu tvaru čtvercové sítě a dokázal jeho odpovídající vlastnosti. Korektně srovnal stávající metody a
novou metodu založenou na GEMT ohodnocení. Dále porovnal vlastnosti nového způsobu se
stávajícími postupy a kriticky zhodnotil meze použití GEMT ohodnocení.
V práci najde pozorný čtenář několik nepřesností, které však nemají vliv na správnost výsledku ani
nebrání porozumění.

8. Otázky k obhajobě.
Navrhuji k obhajobě některé z následujících dotazů:
1) Na straně 15-19 popisujete uložení řídké matice sítě pomocí GEMT ohodnocení v polích s[][2], h[]
a konstantou k. Při počítání s řídkou maticí se však pracuje ještě s polem w[]. Je toto pole nutno
ukládat, nebo jej lze z ostatních údajů zreknostruovat? POkud ano, s jakou náročností?
2) Na straně 42/43 rozebíráte dva příklady výběru prvku. Může v uvedeném grafu nastat pro prvek
s_ij možnost, kdy label případné hrany nebude v přípustném rozsahu pole s[][2] či [h]?
3) na stranách 44-46 se počítá pole "výsledek". Avšak samotný výsledek nikde není vyčíslený! Jak
vypadá vektor "výsledek" číselně?
4)* Mějme symetrickou matici A. Může při součin Av, případně vA vzniknout matice, která není



symetrická? Tj. taková, pro kterou bychom neuměli najít odpovídající graf (a proto ani jeho GEMT
ohodnocení)?
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