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Prednáška je koncipovaná ako úvod do Teórie grafov. Cieľom je oboznámiť sa s
niektorými úlohani z ”reálneho života” a tiež z teoretických disciplín, ktoré je
možné zformulovať v jazyku Teórie grafov a nájsť riešenia týchto úloh. Riešenia
podáme na rôznej úrovni, t.j. pri niektorých úlohách podáme teoretické zdôvod-
nenie správnosti riešenia, pri niektorých metódu riešenia budeme len ilustrovať
na konkrétnych príkladoch.

Témy prednášky
Problém siedmych mostov Kráľovca, eulerovský sled, predlžovací algoritmus.
Hamiltonovská kružnica v grafe, nutné podmienky, postačujúce podmienky na
stupne. Stromy - charakterizácia, problém optimálnej kostry, Kruskalov algorit-
mus, úloha obchodného cestujúceho a optimálna kostra. Párovania v bipartit-
ných grafoch, nasýtené párovanie, súvis s Hallovou vetou o systémoch rozličných
reprezentatntov, niektoré min-max vety ekvivalentné s Hallovou vetou. Rovinný
graf, Eulerova formula, farbenie máp a grafov, veta o 5 farbách. Pravdepodob-
nostné dôkazy, existencia predpísanej štruktúry v dostatočne veľkom grafe.
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Ako budeme pracovať: rozdelíte sa do tímov, v každom najviac dvaja štu-
denti. Zloženie tímov počas semestra bude konštantné. Počas semestra bude
tím v rámci cvičenia prezentovať riešenia zadaných úloh. V druhej polovici se-
mestra absolvujete písomku. V závere semestra každý tím prezentuje úlohu,
spolu s riešením, podľa vlastného výberu alebo si zvolí niektorú z ponúknutých
tém. Študent môže získať najviac 90 bodov, najviac 30 bodov z každej z troch
uvedených aktivít.

Celkové hodnotenie

Počet bodov Známka
Od 80 A
Od 70 B
Od 60 C
Od 50 D
Od 40 E

Menej ako 40 FX
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