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1. Splnění požadavků zadání.
Bakalářská práce Heleny Nedošínské má tři základní části: úvodní část, teoretickou a implementační.
Požadavky kladené v zadání bakalářské práce byly splněny, studentka nejen implementovala
algoritmus pro převod vstupních dat do formátu vhodného pro paralelní implementaci DLX
algoritmu, ale navíc implementovala rekurzivní algoritmus pro hledání smíšeného ohodnocení stromů
se sudým počtem vrcholů.
Dále je součástí práce nalezení nekonečné třídy (vlastně několika nekonečných tříd) tzv. 2-housenek s
diametrem 6, které umožňují faktorizaci odpovídajícího kompletního grafu, jak bylo stanoveno v
zadání.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Práce je logicky rozdělena na úvodní část, která obsahuje zavedení základních grafových pojmů, dále
autorka zavádí pojem rozkladů a faktorizací grafů, ve čtvrté kapitole podává důkaz existence hledané
třídy grafů založený na několika konstrukcích založených na tzv. smíšeném ohodnocení grafů a
konečně pátá kapitola práce je věnována popisu implementace algoritmů, které mají pomoci při
řešení uvedené úlohy a příbuzných problémů.
Úvodní část práce se ve struktuře a rozsahu shoduje s prací studenta Tomáše Mrázka. Nejedná se o
plagiátorství, neboť studenti na úvodní části spolupracovali na pokyn vedoucího práce. Považuji však
za nešťastné, že v práci není spolupráce v úvodu zmíněna. Současně chci zdůraznit, že klíčové části
práce (teoretické výsledky i implementace algoritmu a jeho popis), které souvisí s každým
jednotlivým zadáním, jsou zcela odlišné.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Co se teoretických výsledků týká, je v práci obsažena celá řada netriviálních konstrukcí nekonečných
tříd tzv. faktorizujících stromů. Jedná se o téma, které rozhodně překračuje běžně probíranou látku v
základních i pokročilejších kurzech teorie grafů, nicméně Helena Nedošínská prokázala, že z
praktického hlediska toto náročné téma zvládla a požadované konstrukce našla.
Úvod i popis výsledků je psán přehledně a srozumitelně, musím pochválit poměrně pečlivou formální
strukturu důkazů vět, které zpravidla vyšetřují několik různých případů.
Co se praktické části týká, byl jednak implementován převod struktury textových dat, který lze nyní
používat pro skripty připravující vstup do paralelního softwaru vyvíjeného na Katedře aplikované
matematiky, a jednak algoritmus, který může usnadnit hledání faktorizací pro malé grafy.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Teoretické výsledky nepochybně patří mezi netriviální a nové výsledky v oblasti faktorizací grafů,
implementované algoritmy dále podporují hledání konstrukcí v případě, kdy se zajímáme o malé
grafy - náročnost úlohy i přes její zdánlivou nevelkost je značná, i poměrně elegantní implementace
rekurzívního algoritmu běží rozumně dlouho pouze pro menší grafy. Nutno upozornit, že se jedná o
úlohu s exponenciálním nárůstem výpočetní složitosti v závislosti na velikosti vstupního grafu.
Současně musím upozornit, že nalezené konstrukce nejsou jen "výstupem algoritmu", ale řada z nich
obsahuje jedinečné myšlenky a postupy, které dávají konstrukci pro NEKONEČNĚ mnoho stromů
současně.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studentka při zpracování úlohy vycházela především z odborné literatury v angličtině. U převzatých
definic a vět správně cituje většinu položek rozsáhlého seznamu literatury. Necitované a nepoužité
prameny je zvykem nezařazovat. V kapitole 4 pak prezentuje vlastní teoretické výsledky, rovněž
implementace algoritmu je dílem studentky.



6. Otázky k obhajobě.
K obhajobě navrhuji některý z následujících dotazů:
1) Lze algoritmus pro hledání smíšeného ohodnocení použít pro stromy s lichým počtem vrcholů a
proč?
2) V práci jsou řešeny konstrukce 2-housenek, pokud vrcholy bohatého stupně (většího než 2) jsou
sousední. Kolik existuje tříd 2-housenek, ve kterých tyto bohaté vrcholy sousední nejsou?

7. Souhrnné hodnocení.
Práce Heleny Nedošínské dle mého názoru splnila požadavky kladené na bakalářskou práci a protože
dobře zvládla zpracovat téma na rozhraní informatiky a matematiky, tak se domnívám, že požadavky
překročila. Ačkoliv je v práci několik formulačních nepřesností, například:
1) příliš obecná definice cyklické faktorizace, která není v souladu s Větou 3.2.,
2) Věta 3.6, která má být definice,
3) příliš restriktivní podmínka na straně 23, ř. 2
a několik dalších, tak nutno zdůraznit, že uvedené důkazy jsou netriviální a formálně správně.
Implementované algoritmy řeší úlohy stanovené v zadání. Souhrnně proto navrhuji hodnocení
"výborně".

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 27.05.2013 doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.


