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1. Zadání závěrečné práce.
Předložená bakalářská práce patří mezi teoreticky zaměřené práce s návazností na praktické aplikace.
Obsahuje představení praktického problému losování spravedlivých neúplných turnajů, jeho
formulaci v řeči teorie grafů a přehled známých výsledků, na které navazují výsledky nové.

2. Aktivita studenta během řešení.
Jaroslav Žáček pracoval během celého roku intenzivně, nastudoval odbornou literaturu, na
pravidelných schůzkách nejprve průběžně konzultoval studované téma, potom výsledky, a nakonec i
jejich formulaci a prezentaci. Na schůzky přicházel každý týden řádně připraven, připravovaný text
práce dokonce posílal s několikadenním předstihem k nahlédnutí.

3. Aktivita při dokončování.
Hlavní výsledek bakalářské práce student získal v dostatečném předstihu, takže zůstal prostor na
zařazení dalšího tématu nad rámec zadání práce. Otázku struktury grafu, který modeluje neúplný
turnaj, zkoumal jak z pohledu souvislosti, tak z pohledu excentricity a vrcholové tranzitivity grafu,
což je průkopnický postup v oblasti. Výsledky bonusového tématu sice nejsou ve formě vět a důkazů,
avšak první krok byl učiněn a nyní je popsán nový problém v teoretických i praktických
souvislostech.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledky Jaroslava Žáčka jednoznačně splňují kriteria bakalářské práce, dokonce ji v některých
ohledech překračují. Nicméně v textu se dopustil několika drobných formálních i významových
nepřesností, například cykly C_4 na straně 23 nemusí být indukované, také citace vět a článků mohly
být udělány pečlivěji.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Jedná se o výsledek, který navazuje na analogický výsledek zaslaný k publikaci (autoři Kovář a
Silber). Jaroslav Žáček výsledek dále rozvíjí, je řešena otázka nalezení odpovídajících grafů, které
jsou souvislé a realističtěji tak modelují praktický problém neúplných turnajů.

Výsledky jsou aplikovatelné a mají svůj význam i z hlediska samotné teorie grafů. Věřím, že část
výsledků bude v budoucnu publikována.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student správně pracoval s doporučenou literaturou, nastudoval odborné články a ve své práci pak
mohl vybudovat důkaz hlavního tvrzení analogicky, jak jsou sestaveny důkazy v odborných
časopisech.

7. Souhrnné hodnocení.
Souhrnně mohu pochválit jak samotné výsledky a průběžnou práci, tak i formu jejich zpracování.
Hlavní výsledky jsou vysvětleny na příkladech, práce obsahuje asi 50 ilustrativních obrázků. Celkově
hodnotím práci výborně.

8. Otázky k obhajobě.
Navrhuji dva krátké dotazy:
1) Na straně 27 píšete, že má-li každý vrchol excentricitu 2, tak každý má stejnou šanci stát se
králem. To není pravda.
Vysvětlete rozdíl mezi "šance stát se králem" a "stejné šance stát se králem" na kompletním
bipartitním grafu K_{2,n}.

2) Ve Větě 2.1 je poměrně složité omezení na počet vrcholů komponenty H.
Jestliže má graf G n vrcholů a komponenta H s m vrcholy neexistuje, znamená to, že žádný distance



magic graf s m+n vrcholy a danou pravidelností neexistuje, nebo jen že takový graf nelze sestrojit
způsobem popsaným v textu?
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