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Tomáš Mrázek

1. Zadání závěrečné práce.
Pan Mrázek našel nekonečnou třídu langust s průměrem 4 a pěti nelistovými vrcholy, tzv. 2-langusty,
které faktorizují kompletní graf na $2n$ vrcholech pro n liché, čímž splnil zadání bakalářské práce.
Důkazy faktorizací vyžadovaly proniknutí do učiva o grafových ohodnoceních, jako jsou graciózní
ohodnocení, rho-ohodnocení, bipartitní rho-ohodnocení a smíšené ohodnocení. Tato látka není
obsažena ani v pokročilých kurzech teorie grafů, a proto vyžaduje po studentovi značnou míru
samostatnosti a důvtipu.
2. Aktivita studenta během řešení.
Student byl samostatný, aktivní, avšak se systematičností měl drobné problémy. Na konzultace chodil
připraven.
3. Aktivita při dokončování.
Pan Mrázek studuje dva ročníky najednou, proto je značně vytížen. Přesto stihl konzultovat konečný
obsah práce relativně včas.
4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Dokazování výsledků vyžadovalo, jak už jsem uvedl výše, zvládnutí pokročilých a ne zrovna
jednoduchých metod teorie grafů.
5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Výsledky uvedené v práci jsou nové a dosud neznámé.
6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Doporučená literatura byla využita odpovídajícím způsobem, výsledky vlastní jsou dostatečně
odlišeny od výsledků předešlých, známé výsledky jsou řádně citovány.
7. Souhrnné hodnocení.
Pan Mrázek dokázal, že $2$-langusty faktorizují kompletní grafy na $2n$ vrcholech, jsou-li vrcholy
stupně vyššího než 2 sousední, a to pro každé liché $n$, $n\geq 7$. Důkazy budou po drobných
úpravách zcela správné, bohužel se však na nich projevil značný spěch při dokončování práce.
Obrázky jsou v odpovídající kvalitě a zřetelné. Práce obsahuje nové výsledky.
Dovolte, abych na závěr ještě uvedl několik vět, které se sice týkají spíše hodnocení vedoucího práce,
než-li samotných studentů, ale považuji je za zcela nezbytné. V tomto roce jsem vedl dvě bakalářské
práce, které byly tematicky velmi podobné, používal se v nich naprosto shodný matematický aparát.
Proto jsem oba studenty, Helenu Nedošínskou a Tomáše Mrázka, vedl k tomu, aby teoretickou část
vypracovávali společně a důsledkem je tedy poměrně značná podobnost obou teoretických částí.
Zapomněl jsem jim ovšem říci, aby se o této spolupráci zmínili v úvodní části. Prosím tudíž všechny
budoucí hodnotitele obou prací, aby tento výše zmíněný náznak jakéhosi "plagiátorství", přičetli na
vrub výhradně vedoucímu práce, nikoliv studentům! Zdůrazňuji však, že "výkonnou" část prací, tj.
důkazy, že zmíněné nekonečné třídy koster faktorizují kompletní graf (což jsou úplně nové výsledky),
vypracovávali studenti zcela samostatně!
8. Otázky k obhajobě.
- Proč nelze faktorizovat na kostry kompletní grafy s lichým počtem vrcholů?
- Proč kostra, která faktorizuje K_{2n}, nemůže obsahovat vrchol stupně vyššího než $n$?
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