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Anotace 

Diplomová práce se zabývá základy teorie grafů a jejím použitím mimo jiné v oblasti relací. 

Ukazují se možnosti praktického využití teorie grafů v různých oblastech matematiky, 

k čemuž je určena řada obrázků, příkladů, a též několik prezentací. Významnou součástí je 

zpracování přehledu internetových zdrojů spolu s přílohami, v nichž jsou popsány vybrané 

internetové stránky a jejich náhledy.  

 

Klíčová slova: teorie grafů, (ne)orientované grafy, typy grafů, vrcholy, hrany, kartézský 

součin, relace, prezentace, internetové zdroje. 

 

Summary 

Diploma Thesis presents basics of graph theory and of its use, among others, in the area 

of relations. The goal of the work is to introduce possibilities of practical applications 

of graph theory in various areas of mathematics by means of pictures and examples, 

and also several presentations. Important contribution is a compiled overview of internet 

sources, including attachments, where representative websites are described and previewed. 

 

Keywords: graph theory, (un)directed graph, types of graphs, vertices, edges, Cartesian 

product, relation, presentation, internet sources. 

 

Zusammenfassung 

Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Graphentheorie und ihrer Benutzung, 

unter anderem, im Bereich der Relationen. Das Ziel dieser Arbeit ist, die Möglichkeiten 

der praktischen Verwendung der Graphentheorie in verschiedenen mathematischen Bereichen 

vorzustellen, nicht nur mit Hilfe von einer Reihe von Bildern und Beispielen, 

aber auch einigen Präsentationen. Ein wichtiger Beitrag ist der verarbeitete Überblick 

von Internet Quellen, zusammen mit Beiträgen, wo ausgewählte Internetseiten beschrieben, 

und ihre Ansichten zur Einsichtnahme gegeben werden. 

 

Schlüsselwörter: Graphentheorie, (un)gerichteter Graphen, Graphentypen, Ecken, Kanten, 

kartesisches Produkt, Relation, Präsentation, Internet-Ressourcen. 
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ 

Teorie grafů 

G = (V, H), G = (V, H, ) neorientovaný graf G s množinou vrcholů V  

a množinou hran H 

 incidence grafu  

V, v, n počet prvků množiny vrcholů 

H, h počet prvků množiny hran 

KV  úplný graf na množině vrcholů V  

s1, s2, …, sn posloupnost stupňů vrcholů 

k počet vrcholů k-tého stupně 

k  stupeň vrcholu 

: M → S  je bijekce (vzájemně jednoznačné zobrazení na)  

z množiny M na množinu S 

{u, v} neuspořádaná dvojice 

G  G´ graf G, G´ jsou izomorfní 

nn1n1n

1100

xxxx

xxxxS

,,

...,,,,




 neorientovaný sled mezi vrcholy x0 a xn 

Sxz = (Sxy, Syz) sled S složeny ze sledů Sxy a Syz 

n, d délka (orientovaného) sledu 

(x, y) minimální délka sledu mezi vrcholy x a y 

ST (neorientovaný) tah 

C (neorientovaná) cesta 

CK (neorientovaná) kružnice 

Gx komponenta grafu G obsahující vrchol x 

T  neorientovaný strom 

p  počet komponent  

(G) cyklomatické číslo grafu G (Bettiho číslo),     

řecké písmeno ný 

R
+ 

množina kladných reálných čísel 

w ohodnocení hrany  

GK minimální kostra grafu G 

AG, A matice sousednosti grafu 

MG, M matice incidence grafu  
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G  = (V, H ), G  = (V, H , ) orientovaný graf G  

H  množina orientovaných hran 

(x, y) orientovaná hrana, uspořádaná dvojice  

(x, x) orientovaná smyčka vrcholu x  

–G  doplněk prostého orientovaného grafu 

cG  kondenzace grafu 

S  orientovaný sled 

r kořen r stromu 

rT  orientovaný kořenový strom s kořenem r 

 prázdná množina 

Km,n úplný bipartitní graf 

 

Kartézské součiny 

A  B kartézský součin  

A  A = A
2
 kartézská mocnina 

R  R = R
2 

kartézská mocnina reálných čísel 

aA prvek a je prvkem množiny A 

(a,b)  R, aRb  prvek a je v relaci R s prvkem b 

(a, b)  R, a R b prvek a není v relaci R s prvkem b 

R
-1 

inverzní relace 

 uspořádání (neostré) 

 inkluze, být podmnožinou 
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ÚVOD 

Matematické disciplíny požadují často množství znalostí a dovedností při řešení různých úloh. 

V (elementární) teorii grafů se využívá obvykle nepříliš rozsáhlý matematický aparát, který 

nevyžaduje mnoho znalostí z jiných oblastí matematiky. Původně „rekreační“ matematika 

umožňuje pomocí kreslení obrázků, které se nazývají grafy, znázornit vztahy mezi prvky 

různých úloh. Reprezentace konkrétního zadání formou grafu nemusí vždy vést přímo 

k řešení, ale může umožnit posoudit existenci řešení a náročnost jeho získání. Současně 

pro vlastní řešení poskytuje existující grafové algoritmy nebo jejich vhodnou modifikaci. 

 

Povědomí o teorii grafů nebývá obvykle dostačující. Text diplomové práce mohou využít 

učitelé v praxi, studenti pedagogických fakult, případně účastníci dalšího vzdělávání 

nebo zájemci o matematiku. Předpokladem je intuitivní znalost teorie množin a zobrazení. 

Úvodní dvě kapitoly se věnují základním pojmům (ne)orientovaných grafů. Texty jsou 

doplněny obrázky, z nichž některé byly inspirovány použitou literaturou nebo internetovými 

zdroji. Ve většině případů jsou uvedeny příklady, které mají usnadnit osvojení teorie, 

terminologie, označení a postupů.  

 

V oblasti algebry se teorie grafů využívá nejen pro znázornění vztahů mezi prvky relace, 

ale též k popisu potřebných struktur, proto se třetí kapitola zabývá kartézskými součiny. 

Konkrétně se zaměřuje na binární relace na množině a jejich vlastnosti. V kapitole „Využití 

teorie grafů“ jsou uvedeny řešené úlohy z oblastí matematiky, z nichž většina je zpracována 

také jako prezentace v PowerPointu.  

 

Vzhledem k stále sílícímu vlivu Internetu se poslední kapitola orientuje na internetové zdroje, 

které mohou poskytnout další informace z oblastí teorie grafů. Je zde uveden seznam 

vybraných internetových zdrojů s jejich popisem a výhodami či nedostatky. Součástí kapitoly 

je příloha, která obsahuje náhledy internetových stránek a jejich popis.  

 

Hlavní inspirací při psaní byly práce, jejichž autory jsou J. Sedláček, J. Demel a J. Kolář 

s kolektivem. Odlišná terminologie, značení a definování některých pojmů (např. uzly 

a vrcholy nebo definice podgrafu) byly v citacích upraveny podle potřeb diplomové práce. 
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TEORIE GRAFŮ 

Pod pojmem graf si jistě řada lidi zprvu představí znázornění nějaké funkce například 

logaritmu nebo si vybaví znázornění statistických údajů ve sloupcovém či výsečovém grafu.  

V teorii grafů se však jedná o objekty, kterými můžeme znázornit řadu jevů v reálném životě. 

Ať si to uvědomujeme nebo ne, s tímto druhem grafu jsme se měli možnost setkat všichni již 

mnohokrát, ať už ve formě zápisu rodokmenu, mapy tras autobusu, tramvají nebo metra. 

V oboru chemie představují grafy modely struktur chemických sloučenin.  

 

Před zavedením definice si popíšeme, co si můžeme pod grafem představit. Na Obr. 1 nalevo 

vidíme mapu vybraných osmi měst a jejich silniční síť, kterou se můžeme z jednoho města 

dostat do jiného. Mapa byla překreslena z www.mapy.cz. Napravo je graf, který znázorňuje 

města a silniční síť. 

 

 
 

 

Obr. 1 – Mapa silniční sítě a její graf 

 

Graf je tedy geometrický model, který se skládá ze dvou typů objektů. V našem případě první 

představují města, která jsou vyznačená kroužky, a druhé jsou silnice mezi městy, znázorněné 

čárami.  

 

Pomocí grafu bychom mohli snadno zjistit, jak se například dostaneme z Liberce do Českého 

Dubu, kolik takových možných cest existuje anebo přes která města by cesta vedla, atd. 

http://www.mapy.cz/
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1 NEORIENTOVANÉ GRAFY 

V úvodu jsme si řekli, že grafy se mohou použít pro popis situací, prostřednictvím bodů 

a hran. Přestože se jedná o grafické vyjádření, jsou pro nás grafické vlastnosti těchto obrázků 

(například tloušťka čáry, její délka a tvar, rozmístění jednotlivých bodů) nepodstatné. Teorie 

grafů se zabývá grafy především z hlediska jejich dalších vlastností, se kterými se seznámíme. 

V této části se budeme věnovat grafům, které nazýváme neorientované. 

 

Prvky první množiny se nazývají vrcholy nebo uzly grafu a nejčastěji jsou pojmenovány 

malými písmeny nebo čísly, ale je možné je značit i velkými písmeny. Množinu těchto prvků 

značíme obvykle velkým písmenem V jako vrcholy nebo U v případě uzlů. V textu budeme 

používat označení vrcholy. V cizojazyčné literatuře se v anglické literatuře množina označuje 

V (vertices) a v německé se používá označení E (Eckenmenge).  

 

Na Obr. 1 jsou města množinou vrcholů a jejich označení je v kroužku. V literatuře se 

můžeme se setkat místo kroužků s body. Na Obr. 2 jsou znázorněny dva příklady, 

jak můžeme graf znázornit a značit. Zápis množiny vrcholů pro graf nalevo je V = {1, 2, 3, 4}. 
 

 

Obr. 2 – Příklady grafů 

 

Druhou skupinou je množina čar, kterou označujeme jako hrany grafu. Prostřednictvím hran 

jsou spolu propojeny dva vrcholy nebo také může existovat smyčka pro jeden vrchol, o níž se 

zmíníme. Množinu hran grafu značíme nejčastěji velkým písmenem H. V literatuře 

se můžeme setkat s označením E, které pochází z anglického překladu (edges) (Pozor! stejně 

jako označení vrcholů v německém jazyce) nebo v německých textech K (Kanten). Hrany 
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určují čáry nebo oblouky, které propojují dvojice vrcholů. Při tvorbě grafu nás zajímají 

vztahy, které hrany představují mezi dvěma vrcholy.  

 

Při značení hrany se používá dvojice vrcholů, které hrana spojuje. Například z Obr. 2 by 

pro graf nalevo byl zápis hran H = {{1,2}, {1,3}, {1,4}, {2,3}}. Zápis množiny hran je možné 

provést také bez vnitřních množinových závorek, ale používá se při písmenném označení 

vrcholů. Hrany mohou být také značeny jedním písmenem, jak můžeme vidět na druhém 

grafu na Obr. 2. Hraně s vrcholy r a s odpovídá označení h1 = rs. Množinu hran tohoto grafu 

bychom mohli tedy zapsat H = {h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7, h8, h9, h10, h11}.  Většinou si však 

vystačíme s označením pomocí dvojice vrcholů. 

 

Definice (Neorientovaný graf) 

Neorientovaným grafem G nazýváme dvojici (V, H), kde 

– V je neprázdná konečná množina, jejíž prvky nazýváme vrcholy, 

– H je konečná množina, jejíž prvky jsou dvojice vrcholů, nazývané neorientované 

hrany. 

 

Neorientovaným grafem můžeme také rozumět trojici G = (V, H, ), kde   je zobrazení, které 

nazýváme vztahem incidence, a které každé hraně hH přiřazuje jedno- nebo dvouprvkovou 

množinu vrcholů. Hrany můžeme ztotožňovat s odpovídajícími dvojicemi jejich krajních 

vrcholů. Incidence  má charakter identického zobrazení, a proto není třeba ji v zápisu uvádět. 

  

Z Obr. 1 vidíme, že vrcholy o, č jsou propojeny hranou oč, tedy vrcholy o, č jsou incidentní 

s hranou oč.  Vrcholy, které jsou spojeny hranou, nazýváme sousední vrcholy. Pokud je 

hrana incidentní pouze s jedním vrcholem, nazýváme hranu smyčkou. Tedy jednoprvková 

množina se používá v případech, kdy připouštíme smyčky. Vrcholy bývají incidentní 

s hranami, ale mohou nastat i případy, kdy nejsou incidentní s žádnou hranou, pak nazýváme 

izolované vrcholy.   
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Na Obr. 3 je vrchol x izolovaný. Vrchol y obsahuje smyčku a vrcholy y a z jsou incidentní 

s hranou yz. 

 

Obr. 3 – Izolovaný vrchol a smyčka 

 

Jak již bylo řečeno, každá hrana v grafu vzniká spojením dvou vrcholů. Můžeme tedy 

o množině hran říci, že hrana je dvouprvkovou podmnožinou množiny vrcholů V, v případě 

smyčky pak pouze jednoprvkovou.  

 

Definice (prostý graf, multigraf, úplný graf)  

Prostým grafem G = (V, H) nazýváme graf, v němž násobnost každé hrany je 

nejvýš 1.  

Multigrafem G = (V, H) nazýváme graf, u kterého mohou být násobnosti hran větší 

než jedna.  

Úplný graf KV = (V, H) je prostý graf bez smyček, jehož každé dva různé vrcholy jsou 

spojeny hranou, tedy platí H  = 










2

V
. 

 

V literatuře je možné se také setkat místo termínu prostý graf s označením obyčejný graf. 

Na Obr. 4 můžeme vidět grafy G1, G2 a G3.  Graf G1 představuje prostý graf. G2 je multigraf, 

ve kterém je násobná hrana mezi vrcholy v2 a v4 a konečně graf G3 znázorňuje úplný graf. 

V textu nebudeme se smyčkami dále pracovat, pokud nebude řečeno. 

 
 

G1 
 

G2 
 

G3 

   

Obr. 4 – Prostý graf, multigraf a úplný graf 
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1.1 Stupeň vrcholu 

Definice (Stupeň vrcholu) 

Mějme graf G = (V, H). Existuje-li konečný počet hran incidentních s vrcholem v, 

pak říkáme, že vrchol v je konečného stupně, a počet hran, které jsou incidentní 

s vrcholem v, nazýváme stupeň vrcholu v.  

 

Graf G z definice je označován jako graf konečného stupně. Kromě konečných grafů existují 

i nekonečné grafy, kterými se zabývat nebudeme, a proto budeme od této chvíle hovořit 

namísto o stupni konečného grafu pouze o stupni grafu. Pro zajímavost si řekněme, že graf 

nekonečného stupně je takový graf, který má alespoň jeden vrchol nekonečného stupně.  

 

Příklad 1 – Stupeň vrcholů grafu 

Podívejme se nyní na graf na Obr. 5 a určeme stupeň jednotlivých vrcholů.   

 

Obr. 5 – Grafu pro určení stupně jednotlivých vrcholů 

 

Vzhledem k tomu, že při větším počtu vrcholů by se mohlo stát, že nějaký vrchol 

opomeneme, je dobré vědět, kolik prvků obsahuje množina vrcholů. V našem případě je 

V = 7. Poté si vytvoříme seznam všech vrcholů v prvním řádku a ve druhém uvedeme jejich 

stupeň. 

 

Vrcholy r  s t u v w x 

Stupeň vrcholů 2 3 2 1 2 2 0 

 

Je vidět, že vrchol x má stupeň nula, vrchol u stupeň jedna, vrcholy r, t, v a w jsou stupně dva 

a konečně vrchol s je stupně tři. Dále budeme sledovat text J. Sedláčka [10], ze kterého si 

uvedeme několik vět. 
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Věta (Vztah stupně vrcholů a počtu hran) 

Mějme graf G = (V, H), ve kterém si označíme písmenem v počet vrcholů a písmenem 

h počet hran grafu G. Nechť s1, s2, …, sn budou po řadě stupně jednotlivých vrcholů.  

Potom platí,  


v

i
i hs

1

2  součet stupňů vrcholů = 2počet hran. 

 

Můžeme se setkat s označením „handshaking theorem“. Vzhledem k rozsahu diplomové práce 

nebudeme důkazy vět uvádět, ale pouze se odkazovat na literaturu. Důkaz viz [10, str. 32], 

který se provádí matematickou indukcí.  

 

V konečném grafu existuje pro každé celé nezáporné číslo k vždy konečný počet vrcholů 

k-tého stupně a tento počet budeme značit k [10]. Pokud bychom se vrátili ke grafu na Obr. 

5, pak 0 = 1, 1 = 1, 2 = 4, 3 = 1. Pro k  3 je k = 0, tím se rozumí, že v grafu není žádný 

vrchol, který by měl stupeň vyšší než 3. 

 

Podívejme se nyní na součet k
k

k


0

, ve kterém se sčítá nekonečně mnoho členů. V každém 

konečném grafu však jen pro konečně mnoho hodnot k platí k  0, takže zde pracujeme 

vlastně jen s konečným počtem sčítanců. Zápisu 


0k

se přidržujeme z pohodlnosti, abychom 

nemuseli vyjadřovat, od kterého čísla k jsou již následující sčítance rovny nule [10].  

Z toho je možné vidět, že platí 






v

i
ik

k

sk
10

. 

 

Věta (vztah počtu a stupně vrcholů) 

Počet všech vrcholů lichého stupně v daném konečném grafu je vždy číslo sudé. 

 

V důkazu viz [10, str. 33] se využívá, že platí 
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1.1.1 Grafová posloupnost 

Pokud máme graf, který neobsahuje mnoho vrcholů a hran, snadno určíme stupně 

jednotlivých vrcholů. Jestliže však dostaneme konečnou posloupnost celých nezáporných 

čísel s1, s2, s3, …, sn, mohli bychom se ptát, zda je možné sestavit graf G na n vrcholech, 

které mají po řadě stupně s1, s2, s3, …, sn. Je-li možné takový graf G najít, pak o posloupnosti 

s1, s2, s3, …, sn říkáme, že je grafová.  

 

Definice (grafová posloupnost) 

Nechť G = (V, H) je graf, pak grafovou posloupností příslušnou grafu G nazveme 

posloupnost stupňů všech vrcholů, která je seřazena do konečné nerostoucí 

posloupnosti.  

 

Pro zjištění, zda je posloupnost s1, s2, s3, …, sn grafová, musí pro každý index i nejen platit 

si  n – 1, ale také musí nutně být součet stupňů n vrcholů číslo sudé. Nejedná se však 

o postačující podmínky. Nutnou a postačující podmínku pro grafovou posloupnost nalezl 

Václav Havel a publikoval ji společně s důkazem v Časopis pro pěstování matematiky 80 

(1955), č. 4, str. 477 – 480. Důkaz je možné také nalézt v [10, str. 34]. 

 

Věta (Nutná a postačující podmínka grafovosti posloupnosti) 

Nechť je dána posloupnost s1, s2, s3, …, sn celých nezáporných čísel, pro které platí 

s1 ≥ s2 ≥ s3 ≥ … ≥ sn, n ≥ 2, 1  s1  n – 1.  Daná posloupnost je grafová právě tehdy, 

je-li grafová též posloupnost .s,...,s,1s...,1,s1,s 2

členů

132 1

1

1 ns

s

s  
  

 

 

Příklad 2 – Grafová posloupnost 

Mějme posloupnost 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 0. Určeme, zda je daná posloupnosti grafová. 

 Číslo 0 může odpovídat pouze izolovanému vrcholu, proto se lze omezit 

na posloupnost 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1, 1.   

 Podmínka součtu stupňů grafu je splněna, protože součet je 22 (nebo podle počtu 

vrcholů lichého stupně, což je 4). 

 s1 = 5, po odstranění 5 a odečtení 1 od následujících pěti členů posloupnosti dostaneme 

posloupnost 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. 

 s1 = 3, po opakování úpravy dostaneme posloupnost ve tvaru 2, 1, 0, 1, 1, 1. 
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 Již bychom mohli snadno rozhodnout, že je posloupnost grafová nebo provést ještě 

jednu úpravu, ze které bychom dostali posloupnost 0, 0, 1, 1. 

 

Na Obr. 6 nalevo je znázorněn postup ověřování grafové posloupnosti až k izolovaným 

vrcholům. Napravo vidíme jeden z možných grafů z původně zadané posloupnosti, který se 

potupně vytvoří přidáním vrcholů a hran pozpátku. V našem případě začneme jednou hranou 

a třemi izolovanými vrcholy. Postupně budeme přidávat další vrcholy a hrany podle 

přecházejících posloupností tak, aby jim vznikající graf odpovídal. Grafová posloupnost má 

souvislost, jak bude brzy patrné, s pojmy podgraf a faktor grafu.  
 

 

Obr. 6 –  Postup ověřování, zda je posloupnost grafová a jedna z možných variant grafu 

 

1.1.2 Podgraf a faktor grafu 

Definice (Podgraf) 

Mějme dány grafy G1 = (V1, H1), G2 = (V2, H2). Pokud platí, že V1  V2 a současně 

H1  H2, pak nazýváme G1 podgrafem grafu G2.   

 

Podgraf grafu G vzniká tedy odebráním některých hran a vrcholů z původního grafu, to tedy 

znamená, že se jedná o jistý druh podmnožiny původního grafu. Samotný graf G je také 

podgrafem, protože podle definice se množiny hran a vrcholů podgrafu mohou rovnat 

původní množině grafu. V literatuře se můžeme setkat s tím, že někteří autoři samotný graf 

nepovažují za podgraf, vzhledem k tomu, že se množiny vrcholů a hran nezmění.  

Můžeme říci, že podgraf je také graf, který současně s každou hranou, která je v podgrafu, 

musí obsahovat i oba její krajní vrcholy. Pokud bychom odstranili z grafu nějaký vrchol, 

pak musíme samozřejmě odstranit i hrany s ním incidentní. Můžeme odstranit vrchol a hrany 

s ním incidentní, ale také další hrany, které s vrcholem incidentní nebyly. Speciálním druhem 

podgrafu, kdy se pouze odebírají hrany a množina vrcholů se nemění, je faktor grafu. 
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Definice (Faktor grafu) 

Graf G1 = (V1, H1) nazýváme faktorem grafu G = (V, H), vznikne-li z grafu G pouze 

vynecháním některých hran, tj. platí-li V1 = V. 

 

Na Obr. 7 jsou znázorněny podgrafy grafu o čtyřech vrcholech, které neobsahují žádné 

izolované vrcholy. Nejdříve je znázorněn základní graf G, který je podle definice také 

podgrafem. Prvních sedm podgrafů G, G1 až G6 jsou faktory grafu G a následujících osm 

podgrafů G7 až G14 jsou obecné podgrafy, které nejsou faktorem, protože jsme vyřadili 

izolované vrcholy. 

 

Obr. 7 – Podgrafy grafu se čtyřmi vrcholy u, v, w, x 

 

Pro indukované grafy budeme sledovat text v [6]. Jestliže faktor nebo i obecný podgraf 

daného grafu G = (V, H) lze určit nějakou podmínkou, pak říkáme, že jsou indukovány danou 

podmínkou. Například můžeme určit, že podgraf se bude skládat z určité podmnožiny vrcholů 

nebo hran. Je také možné získat podgraf vynecháním určité podmnožiny vrcholů 

nebo podmnožiny hran.  

 

Podgraf G1 je určen podmnožinou hran H1 = {uv, wx}, podgraf G7 vznikl vypuštěním vrcholu 

u, podgraf G14, je určen podmnožinou vrcholů V14 = {u, w}.  
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1.2 Izomorfizmus 

Grafy mohou znázorňovat různé situace tak, že si budou dva grafy odpovídat, až na označení 

nebo rozmístění vrcholů, jak můžeme vidět na Obr. 8. Grafy jsou na první pohled odlišné, 

ale přesto můžeme říci, že se jedná o znázornění téže situace.  

 

Obr. 8 – Izomorfní grafy 

 

Abychom zjistili, zda dva grafy popisují stejnou situaci, je třeba nalézt způsob, 

jak přejmenovat vrcholy jednoho grafu, aby odpovídaly druhému grafu. Například, 

pokud bychom přejmenovali vrcholy x a y na 1 a 2, musejí být vrcholy 1 a 2 spojeny hranou, 

pokud jsou vrcholy x a y spojeny hranou. Pokud by vrcholy x a y nebyly spojeny, pak by 

nebyly ani 1 a 2. Tomuto přeznačení se pak říká bijektivní zobrazení, což je totožné se 

vzájemně jednoznačným zobrazením. Tedy každý vrchol se zobrazí právě na jeden vrchol. 

Nemůže nastat případ, kdy by se dva vrcholy zobrazily do jednoho vrcholu, anebo jeden 

vrchol by se zobrazil do více vrcholů. 

 

Definice (Izomorfní grafy) 

Dva grafy G = (V, H) a G´ = (V´, H´) nazýváme izomorfní, pokud existuje bijekce 

(vzájemně jednoznačné zobrazení na) : V → V´, pro kterou platí, že dvojice {u, v} je 

hranou grafu G, právě když {(u), (v)} je hranou grafu G´. 

Vztah izomorfizmu značíme G  G´. 

 

Pro Obr. 8 by izomorfizmem bylo například zobrazení a→1, b→2, c→ 4 a d→3.   Zobrazení 

 bychom mohli přehledně zapsat do dvouřádkového schématu, kde v prvním řádku vypíšeme 

vrcholy prvního grafu a pod nimi zapíšeme vrcholy druhého grafu, které odpovídají zobrazení 

. Tento způsob zápisu je uveden v [10, str. 109].  

Zobrazení z Obr. 8 bude zapsáno  









3421

dcba
f . 
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Dále se budeme řídit texty [4] a [6]. Izomorfizmem se přenáší mnoho vlastností grafů. Má-li 

graf G1 určitou vlastnost a platí-li ,21 GG   pak i graf G2 má tuto vlastnost. Například „počet 

vrcholů stupně 3, které mají dva sousední vrcholy stupně 4“, je příklad vlastnosti, která se 

izomorfizmem zachovává. 

 

V souvislosti s pojmem izomorfizmus vzniká otázka, jak se pro dva zadané grafy zjistí, 

zda (ne)jsou izomorfní. Je zřejmé, že nutná podmínka izomorfizmu grafů spočívá ve stejné 

mohutnosti množin vrcholů a hran, ale je velmi nedostačující. Pro dokázání, že dva grafy jsou 

izomorfní, je tedy třeba nalézt dvě zobrazení a to vrcholů a hran. Dále musíme ověřit, 

splňují-li grafy podmínky izomorfizmu, pak se grafy liší pouze nakreslením a označením 

vrcholů a hran. U prostých grafů postačí nalézt jen přiřazení vrcholů, přiřazení hran je pak 

totiž jednoznačně určeno.  

 

Pro dokázání, že dva grafy nejsou izomorfní, existují dvě varianty. Buď vyzkoušíme všechna 

možná zobrazení, což bývá často neproveditelné, anebo najdeme vlastnost, která se přenáší 

izomorfizmem a kterou má jen jeden z obou grafů. 

 

Zjistit izomorfizmus dvou grafů lze teoreticky provést prověřením všech možných bijekcí 

mezi množinami vrcholů, ale tento postup je pro větší grafy prakticky nepoužitelný. Pokud 

seřadíme stupně jednotlivých vrcholů dvou grafů do neklesající posloupnosti, musíme 

pro izomorfní grafy dostat shodné posloupnosti. To je však nutná nikoliv postačující 

podmínka izomorfizmu, kterou je možné při systematickém testování izomorfizmu využít tak, 

že vrcholy v daných grafech rozdělíme do skupin podle stupňů a každý izomorfizmus může 

navzájem přiřazovat pouze vrcholy z odpovídající skupiny. Jedná se tedy o určité omezení 

množiny zkoumání, jelikož nezkoumáme izomorfizmus na množině všech vrcholů, 

ale zkoumáme skupiny vrcholů. Přesto je prokazování izomorfismu grafů velice náročné. 

 

Při zjišťování izomorfizmu lze tedy často využit následující pozorování: 

 Izomorfní grafy musí mít stejný počet vrcholů i hran. 

 Vrcholu stupně k lze izomorfizmem přiřadit pouze vrchol stejného stupně k. 

 Dvojici sousedních vrcholů může být izomorfizmem přiřazena opět jen dvojice 

sousedních vrcholů [4, str. 18]. 
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1.2.1 Pravidelné grafy 

Podívejme se na speciální typ grafu nazývaný pravidelný. Označujeme tak grafy, jejichž 

všechny vrcholy mají stejný stupeň.  Na Obr. 9 můžeme zleva vidět tři pravidelné grafy, 

jejichž všechny vrcholy mají stupeň dva. Čtvrtý graf má všechny vrcholy stupně tři.   

 

Obr. 9 – Pravidelné grafy 

 

Na Obr. 8 jsme si ukázali dva velice jednoduché izomorfní grafy, proto se ještě podívejme 

na další příklad izomorfních grafů na Obr. 10, které byly překresleny z [4]. Jedná se o trojici 

grafů, které mají deset vrcholů a každý z nich je stupně tři. Ověření, zda se jedná o izomorfní 

grafy, je již značně náročnější a navíc na první pohled vypadají grafy značně odlišně, přesto 

však jsou tyto grafy izomorfní.  

 

 

Obr. 10 – Tři izomorfní pravidelné grafy s vrcholy třetího stupně 

 

Pro grafy by schéma zobrazení vycházející z prvního grafu bylo následující: 
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1.3 Souvislost grafů 

Vzpomeňme si na silniční síť z Obr. 1, kde bylo znázorněno, jak je možné se dostat z jednoho 

města do jiného. V terminologii grafů se ptáme, jak se prostřednictvím hran můžeme dostat 

z jednoho počátečního vrcholu do cílového. Zde se seznámíme s několika pojmy, 

které při převedení do reálné situace ukazují způsoby cestování. Než si řekneme definici 

souvislosti grafu, seznámíme se nejprve s pojmem sled a jeho speciálními druhy, kterými jsou 

tah, cesta a kružnice. V této části budeme motivováni textem Jiřího Sedláčka [10]. 

 

1.3.1 Sledy 

Definice (Sled) 

Je dán neorientovaný graf G = (V, H). Neorientovaným sledem  S mezi vrcholy 

x0 a xn nazveme konečnou posloupnost vrcholů a hran grafů ve tvaru 

S = nnnn xxxxxxxx ,,...,,,, 111100  .  

Číslo n je délka sledu mezi vrcholy x0 a xn. ( n = počet hran mezi vrcholy x0 a xn) 

 

Obvykle při popisu sledu S v grafu G postačí pouze posloupnost vrcholů, kterou zapíšeme 

S = nn xxxxx ,...,,,, 1210  . Sled je tedy cestování po grafu, při kterém přecházíme hranou mezi 

sousedními vrcholy. V rámci cestování je možné projít libovolný vrchol vícekrát, také i hrany 

je možné projít vícekrát. Na Obr. 11 je tučně vyznačen jeden sled vedoucí z vrcholu a 

do vrcholu e. Zápis sledu S z  Obr. 11 je S = a, d, g, h, i, f, c, b, e. Jeho délka je 8. 

 

 

Obr. 11 – Varianta sledu z vrcholu a do vrcholu e 

 

V našem případě sled začíná ve vrcholu a a končí ve vrcholu e, ostatní vrcholy označujeme 

jako vnitřní. Jistě postřehneme, že zvolíme-li počáteční vrchol e a koncový vrcholem a, 
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pak sled, který je vyznačený na Obr. 11, může být možnou variantou. Můžeme tedy říci, 

že pokud v neorientovaném grafu existuje nějaký sled mezi vrcholy x0 a xn, potom existuje 

také sled „obrácený“ mezi vrcholy xn a x0.   

 

V grafu bychom našli řadu dalších sledů, které také vedou z vrcholu a do vrcholu e. Možnými 

variantami by mohly být sledy S1 = a, b, e nebo S2 = a, d, a, b, e.  Pokud bychom chtěli 

utvořit sled mezi vrcholy a a y, zjistíme, že takový sled neexistuje, jelikož neexistuje hrana, 

prostřednictvím které by vznikl požadovaný sled s koncovým vrcholem y. Označení sledů 

jedním velkým písmen je výhodné pro přehlednost a manipulaci s nimi. Například 

při skládání sledů nemusíme opakovat vypisování posloupnosti vrcholů daných sledů, 

ale použijeme pouze jeho označení. 

  

Definice (Složení sledů) 

Zvolme si v grafu G vrcholy x, y, z. Předpokládejme, že existuje sled Sxy mezi x a y 

a sled Syz mezi y a z. Má-li graf sled Sxy = x, u1, …, un, y a sled Syz = y, v1, …, un, z,  

potom je možné sestrojit sled Sxz mezi vrcholy x a z ve tvaru Sxz = x, u1, …, un, y, v1, 

…, un, z. Vzniklý sled můžeme stručně zapsat Sxz = (Sxy, Syz) a řekneme, že vznikl 

složením sledů Sxy a Sxz. 

 

Můžeme si všimnout, že délka nově vzniklého sledu se rovná součtu délek sledů Sxy a Syz.  

 

Příklad 3 – Délky sledů 

a) Zvolíme si vrchol a z Obr. 11 jako počáteční a hledejme všechny vrcholy x, pro které 

platí, že mezi vrcholy a a x existuje sled délky jedna.  

 

Z grafu vidíme, že je možné sestrojit dva sledy délky jedna. Těmito sledy jsou S1 = a, b 

a S2 = a, d. Z toho plyne, že hledaný vrchol x může být buď vrcholem b nebo d. 

 

b) Ponechejme vrchol a počátečním a koncový vrchol bude opět x, ale nyní budeme hledat 

sledy délky dva.  

 

Můžeme nalézt šest sledů požadované délky. Použijeme sledy oba délky 1 S1 a S2 z předchozí 

části. Sledy délky dva jsou pak cbcS ,,1 , abaS ,,1 , ebeS ,,1 , gdgS ,,2 , adaS ,,2 , edeS ,,2 . 

Za vrchol x je tedy možné označit vrcholy a, c, e, g.  
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Snadno lze vyvodit následující tvrzení:  

Existuje-li v daném grafu G mezi dvěma různými jeho vrcholy x a y nějaký sled 

délky d, pak tento sled je možno „prodloužit“ tak, že vznikne nový sled délky d + 2. 

Jsou-li totiž u, uy, y poslední tři prvky na našem sledu délky d, pak připojením dalších 

čtyř prvků yu, u, uy, y k tomuto sledu vznikne sled délky d + 2.  

 

Mezi dvěma různými vrcholy v daném grafu tedy buď neexistuje žádný sled, nebo mezi nimi 

existuje nekonečně mnoho sledů. Pokud sled existuje, zajímá nás obvykle ten sled, který má 

nejmenší délku. Takový sled vždy existuje, ale nebudeme se zde zabývat existenčním 

důkazem. Jsou-li x a y dva různé vrcholy, mezi nimiž sled sestrojujeme, pak délku onoho 

minimálního sledu označujeme (x, y) [10, str. 40-41]. 

 

Příklad 4 – Sled minimální délky 

Víme, že v grafu na Obr. 11 existuje sled mezi vrcholy a a e. Určeme tedy (a, e) a počet 

takových sledů, které graf obsahuje.  

 

Snadno zjistíme, že z vrcholu a neexistuje žádný sled délky jedna k vrcholu e, ale můžeme 

sestrojit sled délky 2. Příkladem takového sledu je posloupnost a, d, e nebo a, b, e. Tudíž 

(a, e) = 2 a existují dva sledy dané délky. 

 

Z uvedeného příkladu plyne určité poučení:  

Pro každou dvojici různých vrcholů x a y, mezi nimiž existuje sled, je vždy číslo 

(x, y) určeno jednoznačně, ale v daném grafu můžeme najít někdy více než jeden sled 

mezi x a y, který má délku (x, y) [10]. 

 

Je třeba upozornit, jak se uvádí v [5], že u ohodnocených grafů, kdy se hovoří o součtu 

ohodnocení hran v nějakém sledu, se vžil také termín délka minimálního sledu. Dochází tedy 

k rozporu v terminologii s označením počtu hran ve sledu, a tak se používá úmluvy, že počet 

hran ve sledu se bude pokládat za součet ohodnocení, je-li každá hrana ohodnocena 

jedničkou. O ohodnocených grafech budeme později hovořit. 
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1.3.2 Speciální druhy sledu - tah, cesta, kruţnice 

Kromě sledu, který jsme si právě popsali, existují také speciální posloupnosti vrcholů a hran, 

se kterými se blíže seznámíme. 

 

Definice (Tah) 

Mějme graf G = (V, H), ve kterém existuje sled ST, v němž se žádná hrana 

neopakuje. Pak sled ST nazýváme (neorientovaným) tahem. 

 

Nepochybně měl již každý možnost se setkat s úlohou, jejímž zadáním bylo nakreslit obrazec 

jedním tahem, tzv. jednotažky. Na Obr. 12 vlevo vidíme jednotažku (asi nejznámější). 

Uprostřed je ukázána možná variant vedení tahu a pravý obrázek znázorňuje její graf, který je 

možné vytvořit jedním tahem.    

 

Obr. 12 – Příklad tahu u, v, w, x, y, u, x, v, y 

 

Z úlohy by mohlo také vycházet označení tah. Kreslení grafů jedním tahem je jednou 

ze základních úloh teorie grafu. Jako jeden z nejznámějších příklad zde můžeme uvést 

problém sedmi mostů města Königsbergu. Otázkou bylo, zda je možné projít každým mostem 

ve městě právě jednou a vrátit se zpět do původního místa. Řešení úlohy podal Euler, který 

matematicky dokázal, že to není možné. Na Obr. 13 je znázorněno schéma sedmi mostů 

a Eulerův graf. Podrobnosti je možné nalézt v [19] nebo v [18, str. 74-76]. 

 

 

Obr. 13 – Schéma sedmi mostů a Eulerův graf 
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Definice (Cesta) 

Mějme graf G = (V, H), ve kterém existuje sled C, v němž se každý vrchol grafu G 

vyskytuje nejvýše jednou. Potom se sled C nazývá (neorientovaná) cesta.  

 

Na Obr. 11 a Obr. 14 můžeme vidět příklad cesty, protože se ve sledu neopakuje žádný 

vrchol. Pokud se v cestě neopakují vrcholy, neopakují se ani hrany, a tak cesta je také tahem 

a ovšem sledem. U tahu tomu tak není, protože tah je sledem, ale nikoliv vždy cestou. 

 

Obr. 14 – Příklad cesty a, b, c, d, e, f, g, h v grafu 

 

Definice (Kružnice) 

Mějme graf G = (V, H), ve kterém existuje sled CK, v němž se každý vrchol grafu G 

vyskytuje nejvýše jednou kromě v0 = vn (tedy počátečního a koncového vrcholů). 

Pak se sled CK  nazývá (neorientovaná) kružnice. 

 

Každá kružnice je pravidelný graf stupně 2. Kružnice, která obsahuje tři vrcholy, je často 

označována trojúhelník. V případě čtyř vrcholů se kružnice nazývá čtyřúhelník. Na Obr. 15 

jsou zobrazeny tři kružnice. První je kružnice v obecném grafu, další je pak čtyřúhelník 

a poslední je trojúhelník, který je nejkratší možnou kružnicí. 

 

 

Obr. 15 – Kružnice v obecném grafu, čtyřúhelník, trojúhelník 
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1.3.3 Souvislý graf 

Nyní se podívejme na definici, kterou si objasníme, co rozumíme pod pojmem souvislost 

grafů. 

 

Definice (Souvislý graf) 

Graf G = (V, H) nazýváme souvislý graf, jestliže mezi každými dvěma vrcholy x a y 

existuje alespoň jeden sled. 

 

Podíváme-li se na grafy z předchozího textu, pak například o grafech na Obr. 15, Obr. 14, 

Obr. 12 můžeme prohlásit, že jsou souvislými. V případě grafu na Obr. 11 se nejedná 

o souvislý graf. Příčinu najdeme ve vrcholech y a z, pro které neexistuje žádný sled, který by 

je spojoval s vrcholy a, b, c, d, e, f, g, h, i. Pokud bychom část s vrcholy y a z považovali 

za samostatný graf, pak by graf skládající se z vrcholů a, b, c, d, e, f, g, h, i byl souvislý graf, 

stejně tak i graf skládající se z vrcholů y a z. 

 

Věta (Vztah souvislého grafu a vrcholu 1. stupně) 

Nechť je dán souvislý graf G a v něm vrchol x, který je prvního stupně. Odstraníme-li 

z grafu G vrchol x a hranu xy s ním incidentní, dostaneme podgraf G1, který je rovněž 

souvislý.  

 

Důkaz věty nalezneme v [11, str. 42]. Na Obr. 16 je znázorněna grafem situace, ve kterém se 

odstraní vrchol x prvního stupně a vzniklý podgraf původního grafu bude stále souvislý.  
 

 

Obr. 16 – Souvislý podgraf při odstranění vrcholu x 
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1.3.4 Komponenty 

Již jsme si řekli, že graf na Obr. 11 není souvislý graf. Takovéto grafy se tedy skládají z částí, 

pro které používáme pojem komponenty, což je z latinského slova compono = skládat.  

 

Definice (Komponenta) 

Mějme graf G = (V, H), v němž si zvolíme jistý vrchol x. Komponentou Gx nazýváme 

podgraf grafu G, do které patří právě všechny vrcholy a hrany grafu G, které leží 

alespoň na jednom sledu v grafu G, který obsahuje vrchol x. 

 

Je možné také říci, že komponenta Gx je maximální souvislý podgraf grafu G, který obsahuje 

vrchol x. Slovem „maximální“ zde rozumíme okolnost, že Gx není vlastním podgrafem 

v žádném souvislém podgrafu grafu G [10].   

 

Podívejme se na Obr. 17 grafu, který se skládá ze tří komponent, kterými jsou {1, 2, 3, 4, 5}, 

{6,7}, {8}, a poté vyslovíme větu, jejíž důkaz je možné nalézt například v [10, str. 43]. 

 

Obr. 17 – Graf se třemi komponentami 

 

Věta (vztah dvou komponent) 

V grafu G = (V, H) zvolme dva různé vrcholy x, z a sestrojíme komponentu Gx, která 

přísluší vrcholu x, a komponentu Gz, která přísluší vrcholu z. Potom komponenty Gx 

a Gz jsou buď dva disjunktní grafy nebo je Gx = Gz.  

 

Komponenty grafu jsou velmi důležitým a jistě i názorným typem podgrafu. Je možné velice 

snadno dokázat, že souvislý graf G má jedinou komponentu, kterým je celý graf. Pokud však 

není graf souvislý, je G složen alespoň ze dvou komponent. 
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1.4 Stromy a kostry grafu 

1.4.1 Stromy 

Na Obr. 18 můžeme vidět druh grafu, který je označován jako strom. Z mnoha hledisek může 

být zajímavý, a proto se mu budeme v této části věnovat.  
 

 

Obr. 18 – Graf stromu 

 

Definice (Strom) 

Stromem T = (V, H) nazýváme konečný souvislý graf, který neobsahuje jako podgraf 

žádnou kružnici. 

 

Název vyplývá z podobnosti vzhledu grafu zvaného strom a přírodního stromu s jeho 

větvemi. V literatuře se pro označení stromu používá různých písmen, my použijeme 

pro strom značení T z anglického slova tree (strom), protože S využíváme pro sled. 

 

Tato oblast teorie grafů vznikla v první polovině devatenáctého století, kdy podnětem bylo 

například znázornění při fyzikálním vyšetřování vedení elektrického proudu. Autoři, kteří se 

problematikou zabývali, se věnovali stromům v rámci studií strukturálních vzorců v organické 

chemii. 

 

Nyní budeme sledovat text Jiřího Sedláčka [10] týkající se vlastnosti stromů. Důkazy 

následujících vět nalezneme na stranách 52-54. 

 

Věta (minimální počet vrcholů prvního stupně ve stromu) 

Budiž dán strom T = (V, H), kde H ≥ 1. Potom v T existují alespoň dva různé 

vrcholy, které jsou 1. stupně. 
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Mohlo by nás zajímat, kolik vrcholů 1. stupně v daném stromu T = (V, H) může maximálně 

existovat. Pokud je vrchol jeden, pak neexistuje žádný vrchol prvního stupně, což by mělo být 

samozřejmé. Podívejme se nyní na V = 2. Zde jsou oba vrcholy stupeň jedna. 

Pro případ V = 3 existují také dva vrcholy, které mají stupeň jedna. U V = 4 existují 

maximálně tři vrcholy prvního stupně. Na Obr. 19 jsou tyto případy znázorněny.  

 

Obr. 19 – Stromy s maximálním počtem vrcholů prvního stupně 

 

Pokud se podíváme na maximální počty vrcholů prvního stupně pro další případy, tedy 

V  4, pak můžeme vyvodit, že od V ≥ 3 platí, že existuje maximálně V – 1 vrcholů stupně 

jedna. Případy V ≥ 3, které obsahují maximální počet vrcholů prvního stupně, jsou někdy 

označovány hvězdy. V nich pouze jediný vrchol není prvního stupně, ale má stupeň V – 1. 

Na Obr. 20 se můžeme podívat, jak vypadá  hvězda pro V = 9. 

 

 

Obr. 20 – Hvězda s devíti vrcholy 

 

Věta (počet hran a vrcholů ve stromu) 

Nechť je dán strom T = (V, H), potom platí H = V – 1. Vztah je nazýván též 

Eulerův vzorec. 

 

Věta (vztah stromu a souvislého grafu) 

Budiž dán libovolný konečný souvislý graf G = (V, H). Potom existuje jeho faktor 

T = (V, H1), který je strom. 
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1.4.2 Kostra grafu 

Definice (Kostra grafu) 

Mějme libovolný souvislý graf G = (V, H). Faktor K, který je stromem, se nazývá 

kostra grafu.  

 

Pokud je graf G strom, pak v něm existuje pouze jediná kostra, kterou tvoří právě graf G. 

V obecném případě není kostra grafu určena jednoznačně. Na Obr. 21 můžeme vidět tučně 

vyznačeny některé varianty, jak může být kostra grafu G zvolena.  
 

 

Obr. 21 – Některé varianty koster grafu 

 

Pokud máme souvislý graf, pak pro něj existuje alespoň jedna kostra. Nesouvislý graf  kostru 

nemůže mít. Pro malý počet vrcholů je možné zjistit počet koster daného souvislého grafu 

načrtnutím všech možností. U větších počtů vrcholů to může být již problém. Vzhledem 

k tomu, že ve většině případů se hledá pouze možná varianta kostry, odpadá tím problém 

s nalezením všech možnosti. Existují pravidla pro určité typy grafů, jak určit počet koster 

a nemusíme přitom kreslit obrázek grafu. Pro graf, který je kružnice, platí, že počet koster je 

roven počtu vrcholů, kdy vynecháme vždy právě jednu hranu. Strom má právě jednu kostru, 

kterou je on sám – viz výše. 

 

Z posledních dvou vlastností stromu, které jsme si uvedli, lze odvodit zajímavý důsledek. 

 

Věta a definice (cyklomatické číslo) 

Pro libovolný konečný graf G = (V, H), který se skládá z p komponent, platí 

(G) = H – V + p ≥ 0.  

Číslo (G) se nazývá cyklomatické číslo (nebo též Bettiho číslo) grafu G. 

 

Cyklomatické číslo určuje počet kružnic v grafu, jedna se tedy o jakousi míru složitosti 

daného grafu. Pokud graf neobsahuje  žádnou kružnici, pak se (G) rovná nule. 
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1.5 Ohodnocené grafy 

Velmi často se můžeme setkat s grafem, jehož hrany nebo vrcholy mohou být ohodnoceny. 

Připomeňme si Obr. 1, kde se jednalo o dopravní síť, kde mezi městy byla určitá vzdálenost, 

kterou bychom mohli chápat jako ohodnocení hrany. Ohodnocením by také mohlo být, za jak 

dlouho se při povolené rychlosti dostaneme z jednoho města do druhé. Například vzdálenost 

mezi městy, kterou auto urazí po silnici, by mohla být kratší než vzdálenost, kterou urazí 

po dálnici, ale vzhledem k tomu, že na dálnici je povolena vyšší rychlost, může být tato cesta 

časově méně náročná. Z toho plyne, že ohodnocení může mít různý význam. Na Obr. 22 je 

znázorněn příklad ohodnoceného grafu, jehož hodnoty představují vzdálenost mezi vrcholy 

grafu. 

 

 

Obr. 22 – Ohodnocený graf 

 

Definice (Hranově ohodnocený graf) 

Mějme graf G = (V, H). Nechť R
+
 je množina všech kladných reálných čísel. 

Zobrazení : H → R
+
 nazýváme hranovým ohodnocením grafu G. Pro každou hranu 

hiH číslo wi = (hi)R
+ 

nazveme ohodnocením hrany hi.  

 

V jiných případech může ohodnocení vyjadřovat kupříkladu propustnost potrubí, 

pravděpodobnost události, náklady na přepravu, hmotnost nákladu, který by mohl být 

po dopravní komunikaci převezen atd. 
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1.5.1 Minimální kostra grafu  

Pokud bychom chtěli v ohodnoceném grafu spojit všechny vrcholy, tak aby součet 

ohodnocení byl nejnižší, pak hledáme minimální kostru grafu. Tímto problémem se zabýval 

například moravský matematik Otakar Borůvka roku 1926 v souvislosti s návrhem elektrické 

sítě na Moravě. Mělo by být zřejmé z části kostry grafu, že vždy existuje alespoň jedna kostra  

s minimálním součtem ohodnocení hran u souvislého grafu. 

 

Definice (Minimální kostra grafu) 

Mějme souvislý graf G = (V, H) s nezáporným ohodnocením hran w. Pak souvislý 

podgraf GK = (V, H´) nazveme minimální kostrou grafu G právě tehdy, když součet 

hranového ohodnocení nabývá minimální hodnoty. 

 

Zadání a algoritmus postupu řešení  

Zadání: Je dán neorientovaný ohodnocený souvislý graf G. Máme najít kostru tohoto grafu 

s minimálním součtem ohodnocení na hranách.  

 

Řešení: Uspořádáme seznam hran podle ohodnocení do neklesající posloupnosti. Vytvoříme 

faktor grafu, který se bude skládat pouze z izolovaných vrcholů. Do grafu postupně 

přidáváme hrany v pořadí v jakém jsou v seznamu tak, aby nevznikla kružnice. 

Minimální kostra grafu není určena jednoznačně, ale minimální součet ohodnocení 

je jednoznačný. 

 

Příklad minimální kostry ohodnoceného grafu je tučně vyznačen na Obr. 23.  

 

 

Obr. 23 – Minimální kostra ohodnoceného grafu 

 

Pokud by graf obsahoval větší množství hran, kde by se některá ohodnocení shodovala, pak se 

může stát, že při záměně pořadí těchto hran se stejným ohodnocením v posloupnosti, 

nalezneme další řešení minimální kostry ohodnoceného grafu. 
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1.6 Reprezentace neorientovaných grafů 

Doposud jsme používali pouze grafy s relativně malým počtem vrcholů a hran, pro které bylo 

nejjednodušší graf znázornit obrázkem, ale z nešikovně nakresleného grafu můžeme vyvodit 

nesprávné závěry, například pokud se jedná o izomorfizmus. Jednou z možností, jak graf 

zadávat, jsou seznamy, o kterých se vzhledem k rozsahu práce zmíníme v orientovaných 

grafech.  

 

Pro některé úlohy mohou být grafy rozsáhlé, a proto se pří řešení využívají počítače. 

V takovýchto případech se do počítače graf zadává prostřednictvím matice, což umožňuje 

snadné řešení. Jde tedy o tabulku, která má určitý počet řádků a sloupců. Budeme zde 

sledovat texty [4], [5], [6] a [3]. 

 

1.6.1 Matice sousednosti 

Definice (Matice sousednosti (adjacenční matice)) 

Nechť G = (V, H) je neorientovaný graf, kde V = {v1, v2, ..., vn}. Maticí sousednosti 

grafu G nazveme čtvercovou matici AG = n

kiika 1,)(   řádu n, pro jejíž prvky platí 

aik =    1, jestliže {vi, vk}H, 

                
0 v ostatních případech (tj. {vi, vk}H)

 
 

 

 
Obr. 24 – Neorientovaný graf G a matice sousednosti 

 

Na Obr. 24 je znázorněn graf G a tabulka, která je pak zapsána do matice sousednosti. Jelikož 

{vi, vk} = {vk, vi} , je matice symetrická. Prvky aik určují počet hran incidujících s dvojící 

vrcholů, proto po sečtení hodnot na řádku nebo sloupci, dostaneme stupeň příslušného 

vrcholu. Matice obsahuje pouze prvky 0 a 1, pokud by obsahovala hodnotu vyšší, jednalo by 

se o multigraf. Na hlavní diagonále jsou 0, protože graf neobsahuje žádnou smyčku. Pokud je 

graf úplný, pak matice sousednosti obsahuje nuly pouze na diagonále. 
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Pokud mají dva grafy stejnou matici sousednosti, pak jsou izomorfní. Možností, jak zjistit 

izomorfizmus dvou grafů je souběžné permutování řádků a sloupců (maximální počet je n!). 

Jedná se tedy o způsob zápisu, který je matematicky velice přehledný. Nevýhodný může být, 

pokud graf obsahuje velký počet vrcholů, ale nemá příliš hran, takže v matici převažují nuly. 

  

1.6.2 Matice incidence 

Definice (Matice incidence)  

Nechť G = (V, H) je neorientovaný graf, kde V = {v1, v2, ..., vs} a H = {h1, h2,..., ht}. 

Maticí incidence grafu G je matice MG = ts

kiikm
,

1,)(   řádu s  t definovaná vztahem 

mik =   1, jestliže vi je incidentní s hranou  hk, 

          
  

0, není-li vi incidentní s hranou  hk. 

 

 

Obr. 25 – Neorientovaný graf G a matice incidence 

 

Druhou variantou je matice incidence nebo také incidenční matice. Na Obr. 25 můžeme vidět 

graf H s tabulkou, která je zapsána do matice incidence. U neorientovaného grafu počet 

jedniček v každém řádku je roven počtu hran incidentních s vrcholem v daném řádku. Dále 

každý sloupec obsahuje právě dvě jedničky, což značí vrcholy, které jsou incidentní s danou 

hranou. I prostřednictvím matice incidence můžeme určit, zda jsou dva grafy izomorfní.  

 

Poznamenejme z [7, str. 239], že pokud bychom u některých grafů při očíslování vrcholů 

a hran postupovali systematicky podle jednotlivých komponent, pak bude mít M tvar matice 

rozdělené na p  p polí, kde p je počet komponent. 



 

 35 

2 ORIENTOVANÉ GRAFY 

Stejně jako jsou ve městské silniční síti obousměrné a jednosměrné silnice, tak i hrany grafu 

mohou mít svůj směr neboli orientaci. V matematice se ostatně často setkáme se situací, kdy 

záleží na pořadí prvků ve dvojici. V našem případě se používají orientované grafy, kde grafy 

obsahují orientované hrany, které se značí šipkami. V této části práce budeme sledovat [5], 

[6], [11] a [12]. 

 

Definice (Orientovaný graf) 

Orientovaným grafem G  nazýváme dvojici (V, H ), kde                                    

– V je neprázdná množina, jejíž prvky nazýváme vrcholy,  

– H  je množina, jejíž prvky jsou uspořádané dvojice vrcholů nazývané 

orientované hrany a zapisované ve tvaru (x, y). 

 

V celém dalším textu budeme hovořit o konečných orientovaných grafech, pokud nebude 

řečeno jinak. Orientovaný graf můžeme také definovat jako trojici G  = (V, H , ), kde  

je zobrazení, které přiřazuje každé hraně hH  uspořádanou dvojici vrcholů (x, y). Stejně 

jako u neorientovaných grafů je možné znak zobrazení  vypustit. V orientovaných grafech 

záleží na pořadí prvků ve dvojici, tzn. že hrany (x, y) a (y, x) nejsou totožné, a proto se 

používají uspořádané dvojice. Jestliže máme hranu h = (x, y), pak vrchol x nazýváme 

počátečním vrcholem a y koncovým vrcholem hrany h.  

 

Obr. 26 – Orientovaný graf se smyčkou h4 a rovnoběžnými hranami h9 a h10  

 

Na Obr. 26 je znázorněn orientovaný graf, který ilustruje, že jsou některé pojmy obdobné jako 

u neorientovaných grafů. Například hranu h4 = (v, v) nazýváme orientovanou smyčkou. 

Hrany h9 a h10 nazýváme rovnoběžnými, pokud mají stejné počáteční a stejné koncové 
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vrcholy. Podobně jako u neorientovaných grafů rozlišujeme orientovaný multigraf a prostý 

orientovaný graf. Pokud se tedy v grafu vyskytnou rovnoběžné hrany, pak se graf označuje 

jako multigraf, což je případ Obr. 26. 

 

Orientovaný graf předpokládá, že všechny hrany jsou orientované. Lze si ale představit i graf, 

který bude mít orientované pouze některé hrany a ostatní by byly neorientované. 

Pro představu se znovu vraťme k obousměrným a jednosměrným ulicím. Pokud by tedy byla 

ulice obousměrná, znamenalo by to, že orientovaný graf obsahuje hrany (x, y) a (x, y). To by 

se snadno dalo upravit na jednu neorientovanou hranu {x, y}. Takovýto typ grafu se označuje 

kombinovaný. Příliš se s nimi nesetkáme, ale najdou se situace, kdy ho lze využít. 

Na obrázku Obr. 27 je znázorněn případ, o kterém jsme nyní hovořili. 

 

 

Obr. 27 – Příklad orientovaného a kombinovaného grafu 

 

U orientovaných grafů rozlišujeme výstupní stupeň vrcholu a vstupní stupeň vrcholu. 

 Výstupním stupněm vrcholu rozumíme počet hran, které z daného vrcholu vycházejí. 

 Vstupním stupněm vrcholu nazýváme počet hran, které končí v daném vrcholu.  

 

Na Obr. 28 můžeme vidět orientovaný graf s určením výstupního a vstupního stupně 

jednotlivých vrcholů.  

 

Obr. 28 – Orientovaný graf a  v(ý)stupní stupně vrcholů 

 

Pokud jedna z hodnot stupně vrcholu je nulová a druhá nenulová, označuje se pak vrchol jako 

vstupní nebo výstupní. Například vrchol b je vstupní a d výstupní vrchol. Pokud by obě 

hodnoty byly nulové, pak se jedná o izolovaný vrchol, jakým je například vrchol e. 
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2.1 Operace s orientovanými grafy 

Jak již bylo řečeno orientované a neorientované grafy jsou velmi příbuzné, a proto mnoho 

pojmů orientovaných grafů jako například izomorfizmus, podgraf jsou analogické 

s neorientovanými grafy. Na Obr. 29 vidíme dva izomorfní orientované grafy s odpovídajícím 

izomorfizmem f.  

 

 

 











cdaebf
f

654321
 

 

 

Obr. 29 – Příklad dvou izomorfních orientovaných grafů a izomorfizmus f 

 

S grafy je možné provádět stejné operace jako s množinami. Pokud budeme mít dva grafy, 

které vznikly jako podgrafy stejného grafu, můžeme provést jejich sjednocení nebo průnik 

vrcholů a hran. Nyní se seznámíme s pojmy, které se využívají u orientovaných grafů. 

 

Definice (Opačně orientovaný graf) 

Orientovaný graf 2G = (V, 2H ) nazveme opačně orientovaným vzhledem 

k orientovanému grafu 1G  = (V, 1H ), pokud platí (u, v) 2H   (v, u) 1H . 

 

Definice (úplný symetrický orientovaný graf) 

Úplným symetrickým orientovaným grafem nazýváme prostý orientovaný graf 

G = (V, H ), ve kterém každá uspořádaná dvojice vrcholů je spojena jedinou 

orientovanou hranou.    

 

Definice (doplněk orientovaného grafu) 

Doplňkem prostého orientovaného grafu G = (V, H ) nazýváme graf -G , který 

vznikne vynecháním hran grafu G  z úplného symetricky orientovaného grafu 

s množinou vrcholů V. 
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2.2 Orientované sledy 

U orientovaných grafů lze snadno upravit definici pojmů neorientovaný sled, cesta v grafu 

a kružnice. Definice jsou téměř totožné, s tím rozdílem, že každý krok sledu v orientovaném 

grafu musí respektovat orientaci příslušné hrany. V literatuře se u orientovaných grafů 

můžeme také setkat s názvem spojení pro sled, cesta se nazývá dráha a kružnice je cyklus. 

 

Definice (Orientovaný sled) 

Mějme orientovaný graf G  = (V, H ), pak orientovaným sledem (spojením) S  

z vrcholu x do vrcholu y nazveme posloupnost vrcholů S  = (x = v0, v1, …, vn = y), 

ve které je pro každé i = 1, …, n dvojice vi-1, vi hranou grafu G . Číslo n nazýváme 

délkou orientovaného sledu. 

Pokud platí, že x = y, pak sled nazýváme uzavřený, 

Pokud platí, že x  y,  pak sled nazýváme otevřený. 

 

Definice (Orientovaný tah, cesta a cyklus) 

V orientovaném grafu nazveme orientovaný sled S  = (x = v0, v1, …, vn = y), 

– v němž se žádná hrana neopakuje, orientovaným tahem, 

– ve kterém se neopakuje žádný vrchol, orientovanou cestou (dráhou), 

– ve kterém je v0 = vn, tento vrchol je v něm obsažen právě dvakrát a všechny 

ostatní nejvýše jednou, cyklus. 

 

Obr. 30 – Orientovaný graf pro vysvětlení pojmů sled, tah, cesta a cyklus 

 

Graf na Obr. 30 obsahuje například sled (1, 5, 4, 5, 2), naopak posloupnost (3, 2, 5, 1) není 

sled. V grafu můžeme také nalézt například tah (2, 1, 5, 2, 3), cestu (1, 5, 2, 3) nebo cykly 

(1, 5, 2, 1), (3, 3), (4, 5, 4). 
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2.3 Silně souvislý orientovaný graf a komponenty 

Pro orientované grafy existuje několik možností pro definici souvislosti. Nejčastěji se hovoří 

o slabé a silné souvislosti orientovaného grafu. 

 

Definice (Slabě a silně souvislý orientovaný graf) 

Orientovaný graf G  = (V, H ) se nazývá 

– slabě souvislý, je-li souvislý neorientovaný graf, který vznikne z daného grafu 

vynecháním orientace 

– silně souvislý, pokud v něm pro každou dvojici vrcholů x, y existuje orientovaná 

cesta z x do y i orientovaná cesta z y do x. 

 

Tedy u slabé souvislosti orientovaného grafu se nebere v úvahu orientace hran, ale pouze 

existence orientované hrany mezi dvěma vrcholy.  

 

Definice (Silná komponenta) 

Silnou komponentou orientovaného grafu G  nazveme každý maximální souvislý 

podgraf 1G  grafu G , tzn. že v grafu G  neexistuje silně souvislý podgraf 2G , který by 

obsahoval jako podgraf graf 1G . 

 

Na Obr. 31 je znázorněn graf G , který obsahuje čtyři silně souvislé komponenty, které jsou 

vymezeny uzavřenými přerušovanými čárami. 

 

Obr. 31 – Silné komponenty grafu a kondenzace grafu 

 

Graf G  obsahuje komponenty: 

1G = (V1, 1H ) = ({1, 2, 4}; {(1, 2), (2, 1), (1, 4)}),   

2G = (V2, 2H ) = ({3, 5, 6, 8}; {(3, 5), (5, 6), (6, 3), (5, 8), (8, 6)}), 

3G = (V3, 3H ) = ({7}; ), 

4G = (V4, 4H ) = ({9,10}; {(9, 10), (10, 9)}). 
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Hrany (1, 3), (4, 8), (4, 3), (5, 7), (8, 7), (10, 8) nepatří do žádné komponenty, ale lze jimi 

přecházet mezi komponentami.  

 

Použili jsem běžné označení Vi  pro množiny vrcholů a Hi pro množiny hran v jednotlivých 

komponentách pro i = 1, 2, 3, 4. Vrchol tedy sám o sobě považujeme za silně souvislý. Dále 

budeme sledovat text v [6] (věta a její důsledky).  

 

Věta (ekvivalentní tvrzení o orientovaném grafu)  

Pro orientovaný graf  G  = (V, H ) jsou následující tvrzení ekvivalentní: 

a) G  je silně souvislý. 

b) G  je souvislý a každá jeho hrana je obsažena v nějakém cyklu. 

c) Pro libovolný rozklad {V1, V2} množiny vrcholů V existují hrany h1, h2 takové,               

    že h1 má počáteční vrchol ve V1 a koncový ve V2 a h2 má počáteční vrchol ve V2  

     a koncový ve V1.   

 

Z vyslovené věty, jejíž důkaz je možné nalézt v [6, str. 251-252] nebo [3, str. 144], plynou 

pro rozklad orientovaného grafu G  do silných komponent 1G , 2G ,…, pG  dva důsledky. 

1. Podgraf /G = (V, /H ) orientovaného grafu G = (V, H ) definovaný vztahem 

)\,(/

p

i
iHHVG

1

 , kde Hi jsou hrany jednotlivých komponent, je tedy tvořen právě 

těmi hranami grafu G , které nejsou obsaženy v žádném jeho cyklu. 

2. Pro libovolné dvě různé silné komponenty iG , jG  neexistuje současně hrana vedoucí 

z iG  do jG  i hrana vedoucí z jG  do iG . Pokud by tomu tak bylo, pak by komponenty 

tvořily jednu komponentu.  

 

Zkoumání propojitelnosti vrcholů orientovaného grafu G  pomocí spojení se velmi 

zjednoduší, použijeme-li tzv. kondenzaci cG  grafu G . Kondenzace je prostý graf, jehož 

vrcholy jsou silné komponenty grafu G  a hrana ( iG , jG ) existuje právě tehdy, když v G  

existovala hrana s počátečním vrcholem v iG  a koncovým vrcholem jG  – srov. [6] . 

Kondenzace grafu z Obr. 31 je uvedena napravo.  
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2.4 Orientované stromy 

Stromy jsou používány v různých podobách při konkrétních aplikací a používaly se dříve, než 

vznikla teorie grafů. Stromy známe z rodokmenů, anebo například v tenisovém turnaji se 

stromem vyjadřuje průběh vyřazování. Dále budeme pokračovat dle [16] a [6]. 

 

Definice (Kořen) 

Nechť je dán orientovaný graf G = (V, H ). Řekneme, že vrchol rV je kořenem grafu 

G , jestliže pro každý vrchol vV existuje orientovaná cesta z r do v. 

 

Tím je tedy myšleno, že vrchol r (z anglického slova root) je kořenem grafu G  právě tehdy, 

když každý vrchol grafu G  je orientovaně dostupný z vrcholu r.  Poznamenejme, že každý 

orientovaný graf, který má kořen, je souvislý. Opačně to ale neplatí, protože existují souvislé 

grafy, které nemají kořen. Orientovaný graf může mít několik kořenů, jako příklad si můžeme 

uvést cyklus, ve kterém je každý vrchol kořenem. Stejně jako u neorientovaných grafů, se 

orientovaným stromem nazývá orientovaný graf, který je souvislý a neobsahuje kružnici. 

 

Definice (Kořenový strom) 

Orientovaný graf rT = (V, H ), který má kořen r a je stromem, se nazývá kořenovým 

stromem. 

 

Není zde podstatné, jestli za kořenový strom považujeme rT  nebo opačně orientovaný graf. 

Podstatná je systematická orientace všech hran buď směrem od kořene nebo směrem 

ke kořeni. Mělo by být patrné, že výběrem kořene r v neorientovaném stromě je odpovídající 

orientace hran v kořenovém stromě jednoznačně určena a nemusíme ji v orientovaných 

stromech znázorňovat. Na Obr. 32 je případ, o kterém jsme nyní hovořili, znázorněn. 

 

Obr. 32 – Kořenové stromy 
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2.5 Reprezentace orientovaných grafů 

V části Reprezentace neorientovaných grafů jsme se zmínili o možnosti reprezentace grafů 

prostřednictvím seznamů, o kterých budeme nyní hovořit. Stejně tak i pro orientované grafy 

existuje matice. Na závěr této části se podíváme na matice sousednosti pro bipartitní grafy, 

což budeme sledovat v [4], [5] a [12]. 

 

2.5.1 Seznamy 

Z definic orientovaného a neorientovaného grafu plyne, že se graf skládá z množiny vrcholů 

a hran, a proto jsou seznamy jednou z variant, kdy je možné provést zápis stejným způsobem 

pro oba druhy grafu. Existují dvě možné varianty seznamu, z nichž druhá je více méně 

úspornější řešení než předchozí. Grafy lze charakterizovat buď seznamem vrcholů a hran, 

nebo seznamem vrcholů a seznamy okolí vrcholů (do vzdálenosti 1). Při popisu hran 

neorientovaného grafu můžeme pořadí dvojice vrcholů zvolit libovolně na rozdíl 

od orientovaných, kde si zvolíme počáteční nebo koncový vrchol. 

  

Výhodou způsobu zadávání grafu je univerzálnost a relativní úspornost a využití 

u ohodnocených grafů, kdy k hraně připisujeme její ohodnocení. Na Obr. 33 jsou znázorněny 

grafy, pod kterými následují jejich seznamy. Pro neorientovaný graf jsme zvolili stejnou 

orientaci jako u orientovaného grafu, hrany tedy uvádíme v seznamech od počátečního 

vrcholu ke koncovému.   

 

Obr. 33 – Neorientovaný a orientovaný graf s násobnou hranou 

 

Seznam vrcholů a hran 

Vrcholy: v1, v2, v3, v4. 

Hrany: (h1, v1, v2), (h2, v1, v2),       

            (h3, v2, v4), (h4, v3, v2), 

(h5, v3, v4), (h6, v3, v1). 

Seznam vrcholů a seznam okolí vrcholů 

Vrcholy: v1: (h1, v2), (h2, v2), 

v2: (h3, v4),  

v3: (h4, v2), (h5, v4), (h6, v1), 

v4: . 
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2.5.2 Matice orientovaných grafů 

Stejně jako u neorientovaných se i pro orientované grafy používají matice sousednosti 

a incidence. K popisu matic budeme používat orientovaný graf z Obr. 34. 

 

 

Obr. 34 – Orientovaný graf pro určení matice sousednosti a incidence 

 

Definice (Matice sousednosti orientovaného grafu)  

Nechť G  = (V, H ) je orientovaný graf, kde V = {v1, v2, ..., vn}.  Maticí sousednosti 

grafu G  nazveme čtvercovou matice A = n

kiika 1,)(   řádu n, pro jejíž prvky platí 

 aik =   1, jestliže (vi, vk)H, 

          
 
0 v ostatních případech, (tj. není incidentní s hranou).

 
 

 

 

 

Obr. 35 – Tabulka a matice sousednosti orientovaného grafu z Obr. 34 

 

Jak si můžeme všimnout, na rozdíl od neorientovaných grafů nemusí být matice sousednosti 

orientovaného grafu symetrická. Hodnoty diagonálních prvků i zde vyjadřují možnost 

smyčky. Počet jedniček v řádku se rovná výstupnímu stupni a počet jedniček ve sloupci se 

rovná vstupnímu stupni odpovídajícímu vrcholu. Celkový součet jedniček v matici udává 

počet hran v orientovaném grafu. Nulový řádek u vrcholu v5 znamená, že je koncovým 

vrcholem. Podobně můžeme říci, že pokud je v matici nulový sloupec, pak je vrchol 
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počáteční. V extrémním případě, kdy se sloupec i řádek konkrétního vrcholu grafu v matici 

skládají pouze z nul, se vrchol označuje jako izolovaný. Matice, která by obsahovala hodnoty 

vyšší než jedna, by představovala multigraf. 

 

Definice (Matice incidence orientovaného grafu)  

Nechť G  = (V, H ) je orientovaný graf, kde V = {v1, v2, ..., vs} a H  = {h1, h2, ..., ht}. 

Maticí incidence grafu G  je matice M = ts

kiikm
,

1,)(   řádu s  t definovaná vztahem 

mik =     1, jestliže vrchol vi je počáteční vrchol hrany hk, 

 
 

-1, jestliže vrchol vi je koncový vrchol hrany hk, 

       
0, není-li vi incidentní s hranou  hk. 

 

 

 

Obr. 36 – Tabulka a matice incidence orientovaného grafu z Obr. 34 

 

Jak si můžeme všimnout, v každém sloupci je obsažena právě jedna 1 a jedna -1, jelikož 

každá hrana má jeden počáteční vrchol a jeden koncový, pokud vyloučíme smyčky. Vidíme, 

že počet 1 v řádku se rovná výstupnímu stupni a počet -1 se rovná vstupnímu stupni 

odpovídajícího vrcholu. 

 

Dále budeme inspirování textem [4], kde se hovoří o matici neorientovaného i orientovaného 

bipartitního grafu. Nejprve si definujeme, jaký graf považujeme za bipartitní, a poté se 

budeme věnovat matici bipartitního grafu. 

 

Definice (Bipartitní graf) 

Bipartitním grafem nazýváme graf G = (V, H), jehož množina vrcholů V je 

disjunktním sjednocením dvou množin S, T a platí, že množina hran H se rovná 

množině všech hran, jejichž jeden vrchol leží v množině S a druhý v množině T.  
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Z definice tedy vyplývá, že každá hrana bipartitního grafu má jeden krajní vrchol v S a druhý 

v T. Množiny S, T se označují jako strany nebo části bipartitního grafu. U orientovaného 

bipartitního grafu většinou požadujeme, aby všechny hrany byly orientovány souhlasně, tedy 

aby jedna strana byla množina počátečních vrcholů a druhá koncových.  

 

Způsob zápisu matice je určen pouze pro bipartitní grafy a je založen na tom, že vrcholy 

takovýchto grafů lze uspořádat tak, aby matice sousednosti měla tvar 

 

AG = 








0

0
TA

A
 nebo  A = 









00

0 A
, 

 

podle  toho, zda se jedná o neorientovaný či orientovaný graf. Podmatici A, pak nazýváme 

maticí sousednosti bipartitního grafu. Na Obr. 37 je znázorněn orientovaný bipartitní graf 

s tabulkou, která je poté zapsána ve tvaru matice sousednosti. 

 

 

Obr. 37 – Bipartitní graf s tabulkou a jeho maticí sousednosti 

 

Zmiňme se ještě o úplném bipartitním grafu Km,n = (V, H), kde m a n uvádějí počet vrcholů 

množin S a T, tedy m =  S  a n =  T . Pro úplný bipartitní graf platí, že každý vrchol z jedné 

strany grafu, je spojen hranou s každým vrcholem druhé strany. Počet hran se tedy rovná mn. 

 

Matice jsou tedy způsob zápisu, který je matematicky přehledný a početně výhodný. Výhodné 

je ho použít pro rozsáhlé grafy, které obsahují velké množství hran, kdy matice nemá příliš 

nulových prvků. Pokud by tomu tak nebylo, bývá výhodnější využít reprezentaci grafu 

pomocí seznamů. 
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3 KARTÉZSKÉ SOUČINY A RELACE 

Kartézské součiny a relace souvisí s teorii grafů, kdy prostřednictvím grafů, které se zde 

označují jako uzlové, se znázorňují vztahy mezi jednotlivými prvky. V této části budeme 

motivováni poznatky z [4], [7], [14] a [16]. 

 

3.1 Kartézské součiny 

Definice (Kartézský součin)  

Kartézský součin A  B dvou množin A a B definujeme jako množinu všech 

uspořádaných dvojic (a, b) prvků, kde aA a bB.  

 

Tím je míněno, že množina označovaná jako kartézský součin se skládá ze všech dvojic 

vytvořených takovým způsobem, že první prvek dvojice pochází z množiny A a druhý prvek  

z množiny B. Pokud máme dvě konečné množiny C a  D, pak CD = C∙D  počet prvků 

kartézského součinu  = součinu počtu prvků. 

 

Například kartézský součin dvou množiny X = {1, 2, 3, 4} a Y  = {1, 2, 3} lze znázornit 

jednou z možností uvedených na Obr. 38. V prvním případě je každá uspořádaná dvojice 

znázorněna jako bod v kartézských souřadnicích a ve druhém jako úplný bipartitní graf.  

 

Obr. 38 – Příklady znázornění kartézského součinu 

 

Kartézský součin je také možné vytvořit z více než dvou množin. Například součin 

A  B  C  D je složen z uspořádaných čtveřic (a, b, c, d), kde aA, bB, cC, a dD. 

Speciálním případem kartézského součinu je kartézská mocnina, kde se násobí množina 

sama se sebou. Jako nejznámější lze uvést kartézskou mocninu přímky, což je R  R = R
2
, 

jejíž prvky jsou určeny prostřednictvím souřadnic. 
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3.2 Relace 

Pojem kartézský součin množin se používá pro definování pojmu relace, která představuje 

vztahy mezi prvky v určitých množinách. V reálném světě si můžeme relaci představit 

například tak, že Pavel a Petr jsou ve vztahu otec a syn. Jednotlivé vztahy je možné dále 

specifikovat. Stejný vztah jako je mezi učitelem a žákem nebude ve většině případů platit 

mezi členy rodiny. Mohli bychom říci, že členové rodiny nejsou množinou, které se týkají 

vztahy učitele a žáka. Budeme se řídit texty [3], [7] a [14]. 

  

Definice (Binární relace) 

Relací z množiny A do množiny B nazveme libovolnou podmnožinu R kartézského 

součinu množin A  B. 

 

3.2.1 Binární relace na mnoţině 

Významnou roli v oblasti relací hraje množina uspořádaných dvojic množiny, kterou 

označujeme binární relace na množině. V literatuře zabývající se relacemi se často ztotožňuje 

s pojmem relace. Binární relace na množině je případ podmnožiny kartézského součinu dvou 

množin, které jsou totožné. Jedná se tedy o podmnožinu druhé mocniny množiny A, kterou 

můžeme zapsat A
2
 = A  A.  

 

Pokud (a, b)R, pak říkáme, že prvek a je v relaci R s prvkem b. Tradičně a úsporně se 

relační znak R umisťuje mezi prvky, zapisujeme aRb. Analogicky (a, b)R, tj. prvek a není 

v relaci R s prvkem b, píšeme a R b. Kromě negování relace, existuje také relace inverzní. 

 

Definice (Inverzní relace)  

Inverzní relací k relaci R je binární relace  R
-1 

= {(b, a); (a, b)R}, aA, bB. 

 

Z této definice je patrné, že aRb  bR
-1

a, dále platí (R
-1

)
-1

= R. 

 

Je-li o neprázdné množině M známo, pro které uspořádané dvojice jejich prvků lze psát aRb 

a pro které tento vztah neplatí, potom říkáme, že v M je definována binární relace R. Z toho 

vyplývá, že definici orientovaného grafu můžeme vyjádřit nyní též takto: 
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Definice (Orientovaný graf definovaný binární relací) 

Orientovaný graf G   je neprázdná množina U, ve které je definována jistá binární 

relace. Množina H je pak množina všech dvojic z U, jež jsou v této binární relaci. 

 

Můžeme říci, že binární relaci na určité množině lze vyjádřit prostým orientovaným grafem, 

ve kterém můžeme každou hranu h ztotožnit s uspořádanou dvojicí vrcholů (x, y), kde x je 

výchozí vrchol a y je koncový vrchol, neboť dvojící vrcholů je hrana h jednoznačně určena, 

protože prostý orientovaný graf neobsahuje rovnoběžné hrany.  

 

Jak se můžeme dočíst v [4, str. 34], množinu hran prostého orientovaného grafu lze pokládat 

za binární relaci na množině vrcholů. Omezení na prostý orientovaný graf je podstatné, 

protože relaci není možné vyjádřit multigrafem, neboť relace je (formálně vzato) množina 

uspořádaných dvojic, a proto nemůže obsahovat žádnou dvojici více než jednou. Uveďme si 

příklad, který nám problematiku lépe přiblíží.  

 

Příklad 5 – Relace „být rodičem“ 

Pokud máme množinu lidí L = {Alena, David, Eva, Filip, Olina, Pavel}, pak vztah rodič 

a dítě můžeme modelovat prostřednictvím relace R  L
2
  „být rodičem“. Prvky relace R 

budou všechny uspořádané dvojíce (a, b), kde a je rodičem b. Relace je dána množinou 

R = {(Filip, David), (Filip, Pavel), (Eva, David), (Eva, Pavel), (Pavel, Alena), (Olina, Alena)}. 

Na Obr. 39 jsou dvě geometrické varianty grafu znázorňující relaci „být rodičem“.  

 

Obr. 39 – Grafy relace „být rodičem“ 

 

Graf v podobě stromu je přehlednější než prostý graf. Ze znázornění relace grafem můžeme 

také vyvodit, že David a Pavel jsou bratři, kteří mají rodiče Filipa a Evu, kteří jsou prarodiči 

Aleny. Můžeme také říci, že Olina je švagrová Davida a manželka Pavla, se kterým má dceru 

Alenu.  
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3.3 Vlastnosti relací 

Relace jsou dále specifikovány, podle určitých vlastností. Můžeme se setkat s pojmenováním 

druhy relací nebo také s označením vlastnosti relace.  

 

Definice (Reflexivní, antireflexivní, symetrická, antisymetrická a tranzitivní relace) 

Relace R na množině A se nazývá: 

– reflexivní,  jestliže aRa aA. 

– antireflexivní, jestliže  aR a aA. 

– symetrická,  jestliže aRb bRa a, bA. 

– antisymetrická,  jestliže (aRb  bRa)  a = b a, bA. 

– tranzitivní,  jestliže (aRb  bRc)  (aRc) a, b, cA. 

 

Při znázornění relace orientovaným grafem poznáme, že je relace 

 reflexivní, pokud každý vrchol má smyčku.  

 antireflexivní, pokud žádný vrchol neobsahuje smyčku. 

 symetrická, pokud vede hrana z vrcholu x do vrcholu y, pak vede i hrana z y do x, nebo 

jsou hrany grafu neorientované.   

 tranzitivní, jestliže je možné se z vrcholu x dostat do vrcholu z přes vrchol y, a zároveň 

existuje i hrana, která přímo spojuje vrchol x s vrcholem z. 

 antisymetrická, pokud vede hrana z vrcholu x do vrcholu y, a zároveň nevede hrana 

z vrcholu  y do vrcholu x. Smyčky jsou přípustné. 

 

Na Obr. 40 jsou znázorněny čtyři orientované grafy relace, kde graf G1 znázorňuje relaci 

reflexivní, graf G2 antireflexivní a antisymetrickou, G3 symetrickou  a G4 tranzitivní. 

 

Obr. 40 – graf reflexivní, antireflexivní, antisymetrický, symetrický a tranzitivní relace 

 

V dalším textu pro smyčky nebudeme používat šipky u vrcholu, ale pouze oblouček 

bez šipky.  
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3.4 Ekvivalence 

Při práci s nějakou množinou prvků se může stát, že určité prvky považujeme za ekvivalentní 

(stejné), to znamená, že prvky z určité podmnožiny jsou v nějakém smyslu vzájemně 

zaměnitelné. Představme si případ množiny lidí, které mají různou barvu očí, pak ekvivalentní 

by byli lidé, kteří by měli stejnou barvu očí. V matematice si můžeme ekvivalenci představit 

na zlomcích, které mají stejnou hodnotu, což je znázorněno na Obr. 41. Takovéto vztahy 

můžeme popsat pomocí zavedených vlastností relace, jsou úzce spojeny s rozkladem 

na množině.   

 

Definice (Ekvivalence) 

Ekvivalence na množině M nazýváme takovou binární relaci E na množině M, která 

je reflexivní, symetrická a tranzitivní.  

Pro označení ekvivalence se obvykle používají symboly ≡, , ,  apod. 

 

Definice (Třída ekvivalence prvků) 

Řekneme, že systém podmnožin Mi  pro i = 1,…, n tvoří rozklad množiny M na třídy 

ekvivalence prvků M1, M2, …, Mn právě tehdy, když Mi  jsou neprázdné, po dvou 

disjunktní a jejich sjednocením vznikne celá množina M. 

 

 

Obr. 41 – Příklad tříd ekvivalence zlomků 

 

Definujme na množině vrcholů V grafu G = (V, H) binární relaci E „býti propojitelný 

sledem“, tj. pro x, yV platí xEy, právě když existuje sled v G mezi vrcholy x, y. Relace E je 

zřejmě reflexivní, symetrická a tranzitivní, a tudíž je ekvivalencí, která rozkládá množinu 

V na rozkladové třídy vzájemně propojitelných vrcholů Vi, z nichž každá spolu s incidujícími 

hranami z H tvoří komponentu – srov. [12, str. 22]. 
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3.5 Uspořádání 

Vedle ekvivalence se velmi často na množině zavádí relace, která dovolí prvky množiny 

určitým způsobem porovnávat nebo seřadit, například srovnání čísel podle velikosti. 

 

Definice (Uspořádání) 

Uspořádáním na množině X nazýváme libovolnou binární relaci R na X, která je 

reflexivní, antisymetrická a tranzitivní.  

Pro relaci uspořádání se používá značení , . 

 

Uspořádání se od ekvivalence liší tím, že relace je antisymetrická, což vede k značným 

rozdílům. Příkladem relace uspořádání je dělitelnost na množině přirozených čísel, 

množinová inkluze na nějakém systému množin, uspořádání reálných čísel podle velikosti 

apod. 

 

Definice (Uspořádaná množina) 

Mějme uspořádání R na množině M, pak dvojice (M, R) se nazývá uspořádaná 

množina. 

 

Pro inverzní relaci ()
-1 

k uspořádání  se běžné používá symbolu . Pokud bychom měli 

uspořádání  na množině M, pak vztahem x  y rozumíme, že prvek x je menší nebo roven 

prvku y. Platí-li x  y nebo y  x, jsou x, y prvky porovnatelné, v opačném případě jsou 

neporovnatelné. Při standardním uspořádání  na množině R jsou každé dva prvky 

porovnatelné, a takovému uspořádání se pak říká lineární nebo úplné, protože lineární 

uspořádání řadí prvky dané množiny do jedné linie a to od nejmenšího po největší. 

 

Definice (Lineární uspořádání) 

Uspořádání R na množině M se nazývá lineární, pokud pro každý prvek x, y  M 

platí buď xRy nebo yRx. 

 

Relace „býti dělitelem“ na přirozených číslech není lineární, což dokazuje například 

neporovnatelnost dvojice čísel {2, 3}. Jedná se tedy o částečné uspořádání, kterým je 

i inkluze, kdy pro libovolnou množinu A můžeme uvažovat nějaký soubor B jejích 

podmnožin, na kterém pak přirozeně definujeme inkluzi , kde množiny B1 a B2  B budou 

v relaci (tedy B1  B2), pokud B1 je podmnožinou množiny B2. 
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3.5.1  Hasseův diagram 

Již jsme si ukázali, že relace lze znázornit pomocí orientovaného grafu, ale jsou situace, kdy 

orientovaný graf není přehledný. Na příkladu si ukážeme, jak je možné využít Hasseovy 

diagramy, které mají velký význam při výuce matematických vztahů, jelikož umožňují jejich 

zpřehlednění znázornění těchto vztahů. Budeme motivování zdroji [2], [3], [11] a [14]. 

 

Příklad 6 – Uspořádání dělitelností 

Mějme uspořádání dělitelností na množině M ={2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24}. Na Obr. 42 můžeme 

nalevo vidět, že orientovaný graf je poměrně složitý. Při uspořádání se obvykle používají 

jednodušší znázornění grafem. U grafu vynecháváme smyčky, protože každé uspořádání je 

reflexivní. Dále, jsou-li například v relaci dvojice (2, 4) a (4, 12), musí z tranzitivity být 2 

v relaci s 12, a tak příslušnou šipku není nutné kreslit. Graf v takovéto podobě je označován 

jako Hasseův diagram nebo se můžeme setkat s názvem diagram uspořádání. V literatuře se 

také používá termín redukce relace ve smyslu Hasseova diagram. Na Obr. 42 vpravo je 

znázorněno přehlednější uspořádání pomocí Hasseova diagramu. 

 

Obr. 42 – Orientovaný graf a Hasseův diagram na množině M 

 

Při kreslení diagramů se orientované hrany neznázorňují šipkami. Například při zobrazení 

konečných acyklických orientovaných grafů (tj. graf, který neobsahuje cyklus) můžeme 

vhodným rozmístěním vrcholů dosáhnout toho, že všechny hrany jsou orientované zdola 

nahoru a nebo zleva doprava, a proto můžeme šipky vypustit. Této myšlenky využívají 

i Hasseovy diagramy, kde se šipky nevyznačují a hrany se považují za orientované zdola 

nahoru. Proto bychom i na Obr. 42 vpravo mohli šipky vynechat.  
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Příklad 7 – Uspořádání inkluzí 

Znázorněme si uspořádání inkluzí na souboru všech podmnožin množiny {a, b, c}.  

Uspořádání je na Obr. 43 opět znázorněno orientovaným grafem bez smyček a Hasseovým 

diagramem.  

 

Obr. 43 – Uspořádání inkluzí orientovaným grafem a Hasseovým diagramem 

 

3.5.2 Vlastnosti prvků uspořádání mnoţiny 

Definice (Minimální, maximální, nejmenší, největší prvek)  

Nechť (X, ) je uspořádaná množina. Potom nazýváme jejím 

minimálním prvkem takový prvek aX , pro který neexistuje prvek xX & x < a; 

maximálním prvkem takový prvek bX, pro který neexistuje prvek xX & b < x; 

nejmenším prvkem takový prvek cX, že platí c  x pro všechna xX ; 

největším prvkem takový prvek dX, že platí x  d  pro všechna xX [7, str. 114]. 

 

Z definice vyplývá několik závěrů. Je patrné, že nejmenší prvek je současně minimální. Stejně 

tak i největší prvek je zároveň maximálním prvkem. Obráceně to však neplatí. Největší prvek 

obecně nemusí existovat, ale existuje-li, pak je určen jednoznačně. Pokud má množina 

nejmenší prvek (resp. největší prvek), pak je jediný a současně je jediným minimem 

(resp. maximem).  

 

Z Hasseova diagramu snadno poznáme jeho minimální (maximální) prvek. Jsou to vrcholy, 

do nichž zdola nevstupuje (z nichž nahoru nevede) žádná hrana. Je-li v konečné uspořádané 

množině minimální (maximální) prvek jeden, pak je nutně srovnatelný se všemi ostatními 

prvky a je zároveň i prvkem nejmenším (největším). 
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4 VYUŢITÍ TEORIE GRAFŮ 

Teorie grafů můžeme využít při řešení příkladů z oblastí kombinatoriky, relací, 

ale i konkrétních příkladů, které jsou řešeny prostřednictvím teorie grafů. V průběhu textu 

jsme si již ukázali příklady týkající se: 

– stupně vrcholů grafu, 

– grafové posloupnosti, 

– délky sledů, 

– sledu minimální délky, 

– relace „být rodičem“, 

– uspořádání dělitelností, 

– uspořádání inkluzí. 

 

V této části jsou zpracovány další příklady, které lze řešit pomocí grafů, nebo se mohou 

využít jako motivační příklady při úvodu do určité části matematické problematiky. Uvedené 

příklady jsou inspirovány použitou literaturou a nebo semináři a přednáškami na Technické 

univerzitě v Liberci. 

 

Většina příkladů byla zpracována v prezentacích, na které se v příkladech odkazujeme. 

Prostřednictvím prezentace (spolu s příslušným textem v diplomové práci) by měl být postup 

řešení daných příkladů snáze pochopitelný a mohl by být motivací pro vytváření obdobných 

zadání, která pomohou upevnit nebo přiblížit určitou problematiku. 

 

Poznámky:  

– Úloha 4.1 byla inspirována příkladem z předmětu Výběrový seminář LS 2008/2009, který 

vedla Jana Příhonská. 

– Úloha 4.2 byla inspirována Bosák, J.: Grafy a ich aplikácie. 

– Úloha 4.3 byla inspirována Kolář, J., Štěpánková, O., Chytil, M.: Logika, algebry a grafy. 

– Úloha 4.4 byla inspirována příkladem z předmětu Teorie aritmetiky LS 2008/2009, který 

vedl Petr Golka. 

– Úloha 4.5 byla inspirována Čada, R., Kaiser, T., Ryjáček, Z.: Diskrétní matematika. 
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4.1 Úloha z kombinatoriky 

Z jednokorunových a dvoukorunových mincí máme sestavit řadu, ve které bude součet 

hodnot činit 6 korun. Kolika způsoby můžeme řadu mincí vytvořit? 

 

POSTUP ŘEŠENÍ 

Úlohu lze řešit pomocí kombinatoriky na střední škole, ale je možné ji řešit také 

prostřednictvím teorie grafů, což nevyžaduje znalosti kombinatorických vzorců. 

 

 Pro řešení je výhodné použít kořenový strom. 

– Kořenem stromu bude 0, čímž se rozumí, že v řadě není žádná mince 

– Každý vrchol bude mít stupeň dva, protože máme na výběr ze dvou hodnot mincí. 

 Levá větev stromu znamená, že vložíme do řady jednokorunovou minci. 

 Práva větev stromu, znamená, že do řady přidáme dvoukorunovou minci. 

– Vrchol označíme hodnotou, kterou bude činit součet mincí v řadě. 

 Strom budeme větvit do té doby, až poslední vrchol bude označen číslem 6, což je 

výsledný součet, kterého jsme chtěli dosáhnout. 

 

ŘEŠENÍ: Výsledkem je počet vrcholů, které jsou označeny číslem 6. Obr. 44 ukazuje, že 

existuje 13 možností pro vytvoření řady mincí. Viz prezentace s názvem „Řada mincí“. 

 

Obr. 44 – Řešení úlohy kořenovým stromem 
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4.2 Úloha na minimální kostry grafu 

Na Obr. 45 je znázorněn graf, jehož vrcholy představují města a hrany silniční síť mezi nimi. 

Protože všechny silnice jsou již ve velmi špatném stavu, rozhodlo se, že budou postupně 

opraveny. Najděte silnice, které je nutné opravit, aby bylo možné přejet mezi městy 

po opravené silnici a přitom bylo opraveno minimum kilometrů silnice. Kolik kilometrů 

silnice je v takovém případě třeba opravit? 

 

 

Obr. 45 – Silniční síť mezi městy 

 

POSTUP ŘEŠENÍ 

 Řešením je nalezení minimální kostry grafu.  

 Sepíšeme seznam silnic s jejich vzdálenostmi (hran s ohodnocením) bez délkových 

jednotek. 

;24AB  ;37BC   ;32AF   ;22AD   ;16BD    ;22BE   

;19CE   ;28DF   ;33DG   ;22DE   ;24EG   47FG . 

  Uspořádáme seznam podle ohodnocení do neklesající posloupnosti.  

;16BD   ;19CE   ;22AD  ;22BE   ;22DE  ;24AB  

;24EG  ;28DF  ;32AF   ;33DG  ;37BC  47FG . 

 Vytvoříme si graf, který se bude skládat pouze z izolovaných bodů (měst), 

podle původního obrázku. Pro hledání můžeme využít i daného obrázku, do kterého 

bychom vyznačovali hrany, které budou patřit do minimální kostry grafu. 

 Postupně spojujeme vrcholy hranami (nebo vyznačujeme hrany v obrázku) v pořadí 

v jakém jsou v uspořádaném seznamu tak, aby nevznikla kružnice.   

 První čtyři hrany 16BD , 19CE , 22AD , 22BE  budou vyznačeny. 
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 Hrana 22DE nebude přidána, protože by vznikla kružnice mezi vrcholy B, D a F 

a stejně tak i hrany 24AB , kde by vznikla kružnice z vrcholů A, B, D.  

 Hrany 24EG  a 28DF  nezapříčiní vznik kružnice, a proto budou součástí hledané 

kostry.  

 Každá z poslední čtveřice hran 32AF ,  33DG , 37BC  a 47FG  by 

zapříčinila vznik kružnice, a z tohoto důvodu nemůže být ani jedna z nich zapojena 

do hledané kostry grafu. 

 

ŘEŠENÍ 

 Minimální kostru grafu tvoří šestice hran 16BD , 19CE , 22AD , 22BE , 

24EG  a 28DF .  

 Součet vzdáleností mezi městy je 16 + 19 + 22 + 22 + 24 + 28, což je 131 km. 

  

ODPOVĚĎ: Je třeba opravit 131 km silnice.  

 

Úloha má však ještě jedno řešení, které je závislé na pořadí hran DE a BE, které mají stejnou 

vzdálenost 22 km. Pokud by se v seznamu jejich pořadí zaměnilo, pak by druhá hrana opět 

nebyla zařazena, ale vznikla by nová minimální kostra grafu, která by se nelišila součtem 

vzdálenosti, ale pouze záměnou hrany BE za hranu DE. Řešení jsou znázorněna na Obr. 46. 

Viz prezentace s názvem „Silniční síť mezi městy“. 

 

 

Obr. 46 – Řešení minimální kostry grafu 
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4.3 Úloha na relace 

Úloha byla zpracována v prezentacích s názvem „Vztahy v ulici“ a doplněna o příslušnou 

relaci, které budou v zadání uvedeny. 

 

V třípatrovém domě bydlí celkem 15 lidí. Následující tabulka uvádí informace o lidech 

žijících v domě, jako je číselné označení osoby, jméno, rok narození, patro, v kterém daný 

člověk bydlí, a rodinné vztahy. 

 

č. Jméno Rok narození Patro Rodiče Děti 

1 Aleš 1967 1 Jiří,Alena Daniel, Tomáš 

2 Ema 1969 1 Milan, Ivana Daniel, Tomáš 

3 Daniel 1992 1 Aleš, Ema   

4 Tomáš 1995 1 Aleš, Ema   

5 Eva 1972 1 Ota, Pavla Jana 

6 Marek 1958 2 Petr, Věra Jaroslav, Erika 

7 Anna 1960 2 Matěj, Helena Jaroslav, Erika 

8 Erika 1985 2 Marek, Anna   

9 Jiří 1944 2 Martin, Olga Aleš 

10 Pavla 1952 2 Václav, Radka   

11 Lubor 1971 3 Ivan, Kamila Jana, Mirka 

12 Milada 1974 3 Matěj, Helena Mirka 

13 Mirka 2003 3 Lubor, Milada   

14 Jana 1999 3 Lubor, Eva   

15 Jaroslav 1982 3 Marek, Anna   

 

Určete relace: 

a) „x se narodil dříve než y“. 

b) „x bydlí ve stejném patře jako y“. 
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a) Postup řešení při vytváření relace „x se narodil dříve než y“ 

 Pro určení relace použijeme třetí sloupec tabulky, kde je uveden rok narození.  

 Jedná se o relaci uspořádání, pro niž je vhodné využit Hasseova lineárního diagramu. Graf 

relace by pak obsahoval příliš mnoho orientovaných hran a stal by se nepřehledným.  

 Hasseovský diagram je znázorněn orientovanou cestou obsahující 15 vrcholů, 

protože neexistují dva obyvatelé, kteří by se narodili ve stejném roce. 

 Orientovaná cesta bude začínat ve vrcholu, označujícím osobu, která se narodila dříve 

než všichni ostatní, kteří budou následovat. 

 Pro úsporu místa nebudeme dodržovat při sestavení Hasseova diagramu orientaci zdola 

nahoru, ale pouze využijeme jeho vlastnosti. 

 

 Sestrojíme orientovanou cestu, která se bude skládat z 15 vrcholů. 

 Postupně budeme procházet tabulku a doplňovat označení jednotlivých vrcholů čísly. 

 V tabulce nalezneme rok narození nejstaršího obyvatele, kterým je 1944. 

 Do počátečního vrcholu orientované cesty zapíšeme číslo 9 (nejstarší obyvatel). 

 Takto budeme postupovat, až bude každý vrchol mít číselné označení obyvatele, 

které bude odpovídat zadané relaci. 

 

ŘEŠENÍ: Ve vrcholech jsou zapsána čísla 9, 10, 6, 7, 1, 2, 11, 5, 12, 15, 8, 3, 4, 14, 13. 

Na Obr. 47 je znázorněna relace „x se narodil dříve než y“ orientovanou cestou.  

Viz prezentace s názvem „Vztahy obyvatel v domě – část A“. 

 

 

Obr. 47 – Graf orientované cesty relace „x se narodil dříve než y“ 
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b) Postup řešení při vytváření relace „x bydlí ve stejném patře jako y“ 

 Podle čtvrtého sloupce tabulky rozdělíme obyvatele podle patra, ve kterém bydlí.  

 Z tabulky vyčteme, že v každém patře bydlí pět obyvatel. 

 Relaci zobrazíme jako tři úplné grafy na pěti vrcholech. 

 
 

 Vrcholy jednotlivých skupin rozmístíme tak, aby bylo možné nakreslit úplný graf. 

 Postupně ke každému vrcholu přiřazujeme hrany, které daný vrchol spojí s ostatními. 

– Například v grafu pro 1. patro spojíme vrchol 1 s vrcholem 2, 3, 4, 5 a nezapomeneme 

na smyčku pro vrchol 1, kterou jak jsme si řekli nebudeme označovat šipkou, 

ale pouze kroužkem. 

– Vzhledem k tomu, že se jedna o relaci symetrickou, měl by graf obsahovat dvojici 

orientovaných hran (1,2) a (2,1), kterou vyjádříme prostřednictvím jedné 

neorientované hrany. 

  Použití neorientovaných hran sníží počet přidaných hran pro následující vrcholy tak, 

že u pátého vrcholu není třeba přidat žádné hrany, protože jsou již všechny znázorněny 

z předešlých kroků, ale nesmíme zapomenou na smyčku. 

 

ŘEŠENÍ: Úplné grafy znázorňující relaci „x bydlí ve stejném patře jako y“ jsou na Obr. 48. 

Viz prezentace s názvem „Vztahy obyvatel v domě – část B“. 

 

 

Obr. 48 – Úplný grafem relace „x bydlí ve stejném patře jako y“  
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4.4 Úloha na doplnění dané relace na relaci ekvivalence 

Mějme množinu M = {a, b, c, d, e, f, g} a relaci R = {(a, c), (b, a), (d, d), (e, f), (f, g)}. 

Doplňme relaci tak, aby se jednalo o relaci ekvivalence. 

 

POSTUP ŘEŠENÍ: 

 Výchozí relaci si popíšeme prostřednictvím orientovaného grafu, který je na Obr. 49, 

kde orientované smyčky jsou bez šipek. 

 

Obr. 49 – Relace R na množině M 
 

 Aby se jednalo o relaci ekvivalence, musí být relace reflexivní, symetrická a tranzitivní. 

 Relace je reflexivní, takže každý vrchol jejího grafů má smyčku, přidáme tedy každému 

vrcholu smyčku.  

– Přidali jsme smyčky u vrcholů a, b, c, e, f, g. 

 Relace je symetrická, pokud v jejím grafu vede hrana z vrcholu x do vrcholu y, pak vede 

i hrana z  y do x. Ke každé hraně vytvoříme hranu opačně orientovanou.   

– Přidáme orientované hrany (a, b), (c, a), (f, e), (g,  f).  

 Relace je tranzitivní, jestliže je možné se z vrcholu x dostat do vrcholu z přes vrchol y, 

a zároveň existuje i hrana, která přímo spojuje vrchol x s vrcholem z. 

– Přidáme orientované hrany (b, c), (c, b), (g, e), (g, e).  
 

ŘEŠENÍ: Na Obr. 50 je orientovaný graf relace ekvivalence vzniklé doplněním v úvodu dané 

relace, která se skládá ze tří tříd ekvivalence. Viz prezentace s názvem „Relace ekvivalence“. 

 

Obr. 50 – Graf relace ekvivalence 
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4.5 Úloha na hledání významných prvků relace uspořádání 

Nakreslete Hasseův diagram uspořádání dělitelností na množině M  N a zjistěte, zda 

uspořádaná množina má nejmenší, největší, minimální a maximální prvek. Pokud množina 

některý z těchto prvků má, pak uveďte, o který se jedná. 

a) M = {2, 3, 4, 5, 12, 15, 60} 

b) M = {2, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 60} 

c) M = {2, 4, 8, 12, 20, 28, 56} 

d) M = {2, 4, 6, 24, 36,72} 

 

  
a) maximální a největší prvek je 60 

    minimálním prvkem je 2, 3, 5 

    nejmenší prvek neexistuje 

b) neexistuje největší ani nejmenší prvek  

    maximální prvky jsou 24, 36, 60  

    minimální prvky jsou 2, 3 

  

  
c) nejmenší a minimální prvek je 2 

    největší prvek neexistuje 

    maximálními prvky jsou 12, 20, 56   

d) nejmenší a minimální prvek je 2 

    největší a maximální prvek je 72 

 

Obr. 51 – Řešení Hasseovými diagramy 
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5 INTERNETOVÉ ZDROJE A PREZENTACE GRAFŮ 

5.1 Internetové vyhledávače 

Při vyhledávání byly použity webové prohlížeče Mozilla, Google Chrome. Google Chrome 

umožňuje při použití cizojazyčného zdroje funkci „překlad“ do zvoleného jazyka, 

který obsahuje seznam možností. Podobnou funkci má také Google, ale je poněkud odlišná 

a není umožněna vždy, ale v souvislosti s odkazem na anglické zdroje. Zobrazené překlady 

bývají neúplné a někdy zcela neodpovídají myšlence původního textu, přesto je možné získat 

určitou představu o obsahu Internetové stránky a další informace z jazyka, který uživatel 

neovládá, pokud má již určité znalosti o daném tématu. 

 

Internetové zdroje byly vyhledávány čtyřmi internetovými vyhledávači, u kterých byl 

porovnává počet nalezených zdrojů. Zvoleny byly www.atlas.cz, www.seznam.cz, 

www.google.cz, a www.yahoo.com, protože všechny uvádějí počet nalezených zdrojů. 

Pro nalezení zajímavých zdrojů se ve zvolených vyhledávačích použila klíčová slova ve třech 

jazykových verzích, a to v české, anglické a německé. Údaje se mění, a proto jsou počty 

odkazů uvedeny ve dvou dnech v Tab. 1 pro klíčová slova „diskrétní matematika“ a v Tab. 2 

pro „teorie grafů.“ 

 

Tab. 1 – Počty odkazů pro klíčová slova „diskrétní matematika“ 

 

 

Tab. 2 – Počty odkazů pro klíčová slova „teorie grafů“ 

 

 

V tabulkách lze vidět, že pro novější data se počty odkazů zvětšily, což by měla být přirozená 

věc, ale německý jazyk to nesplňuje. Důvodem může být například psaní německých autorů 

v anglickém jazyce. V tabulce si můžeme všimnout rozdílů jak v čase tak i mezi jednotlivými 

http://www.atlas.cz/
http://www.seznam.cz/
http://www.google.cz/
http://www.yahoo.com/
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vyhledávači a jazykovými verzemi. Zajímavé je zjištění, že ačkoliv se teorie grafů považuje 

za část diskrétní matematiky, tak počet odkazů byl vyšší s výjimkou německého jazyka. 

 

Abychom zjistili, jaký vliv může mít spojení klíčových slov „diskrétní matematika“ a „teorie 

grafů“, bylo zadáno do vyhledávačů „diskrétní matematika teorie grafů“ (DMTG) a „teorie 

grafů diskrétní matematika“ (TGDM) s hypotézou, že hodnoty nalezených odkazů budou 

shodné nebo alespoň velmi podobné. Vyhledávání bylo provedeno pouze při prvním 

průzkumu, tedy dne 11. 2. 2010. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 3, ve které se užívá pouze 

počáteční písmena klíčových slov. 

 

Tab. 3 – Počty odkazů na klíčová slova „DMTG“ a „TGDM“ 

 

 

Hypotéza, že hodnoty nalezených odkazů budou shodné nebo alespoň velmi podobné, se 

potvrdila a to hlavně u německých odkazů, kde došlo k minimálním rozdílům u Yahoo. 

Zajímavé je, že počty odkazů se znatelně snížily při užití čtyř klíčových slov, což je 

zapříčiněno tím, že vyhledávače pátrají po odkazech, které obsahují zároveň všechna uvedená 

klíčová slova.  
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5.2 Internetové zdroje pro teorii grafů 

Přestože na Internetu je možné nalézt až 19 800 000 odkazů na teorii grafů, není zaručeno, 

že stánky budou obsahovat text, který se problematikou zabývá. Projít při takovém počtu 

odkazů všechny by bylo značně časově náročně, a tak následující část seznamuje s vybranými 

internetovými zdroji, které byly vybrány z některého z následujících důvodů: 

– zajímavé vizuální zpracování nebo rozvržení stránky 

– možnost využití odkazů na informace v cizím jazyce 

– zajímavé obrázky, animace a vizualizace 

– využití apletů pro řešení úloh v teorii grafů. 

 

Dále je zde popis možností využití, předností, ale i nedostatky webových stránek a v závěru je  

uveden odkaz na konkrétní část „Přílohy – internetové zdroje“, která obsahuje popis 

uvedených náhledů webových stránek nebo pouze části daného zdroje.  

 

5.2.1 Wikipedie  

- http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_grafů  
 

První internetový zdroj představuje encyklopedii, kterou vytvářejí její uživatelé a to jak 

odborníci tak i běžní uživatelé. Důsledkem toho je, že obsah webové stránky se může často 

měnit a případně být nepřesný. V oblastech matematiky se s těmito případy příliš nesetkáme, 

ale přesto je vhodné si informace ověřit i v jiném zdroji.  

 

Největší předností encyklopedie je možnost využít odkazy na cizojazyčné znění, kde se dají 

získat další informace, protože obsahy jazykových verze se mohou lišit, ať už uspořádáním, 

obsahem a množstvím textu, ale může se nejčastěji stát, že se jedná pouze o překlad jiné 

jazykové verze.  Stránky bývají doplněny obrázky nebo i animacemi a text obsahuje odkazy 

na další stránky v encyklopedii, které umožňují získat rozšířené informace o daném tématu.  

 

Do encyklopedie je možné se zaregistrovat, což poskytuje řadu výhod pro uživatele, jako je 

například sledování vybraných článků, možnost vytvořit si vlastní články a mít o nich 

přehled. Registrace bohužel platí pouze pro jednu jazykovou variantu encyklopedie, a tak je 

možné sledovat pouze články jednoho jazyka. Přes některé nevýhody je Wikipedie vhodným 

zdrojem pro seznámení se s teorie grafů. Viz Příloha 1. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_graf�
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5.2.2 Wolfram MathWorld 

- http://mathworld.wolfram.com/topics/GraphTheory.html 
 

Autorem internetových stránek je Eric Weisstein, který začal sestavovat matematickou 

encyklopedii napsanou v anglickém jazyce za pomoci dalších přispěvatelů. Stejně jako 

u Wikipedie je možné stále přispívat a vytvářet nové články, ale postup je poněkud odlišný. 

Přispívat se nedává přímo na webové stránky, ale prostřednictvím zasílání vyplněných 

dotazníků, které se týkají rozšíření nebo přidání nových pojmů, ale i nahlášení nalezených 

chyb. Stránky byly vytvořeny pomocí programu Mathematica, který umožňuje provádět 

matematické výpočty, vytvářet obrázky, modely simulací a vizualizace. 

 

Encyklopedie je rozdělena do několika oblastí, které se dále člení na podoblasti a samostatné 

pojmy, takže stránky mohou být velice krátké. Obsahem většiny z nich je nejen samotný text 

s odkazy na další pojmy, ale i řada referencí na literaturu nebo další internetové zdroje. 

Některé části zahrnují obrázky nebo animace s poznámkou, jak lze využit program 

Mathematica v daném tématu. Značná rozdrobenost na pojmy s řadou odkazů může působit 

nepříjemně pro utvoření ucelené představy o určité skupině pojmů z určité oblasti, ale každá 

stránka je doplněna popisem všech „cest“, které uvádějí oblasti a podoblasti, jichž se pojem 

týká, proto je spíše vhodná pro získání informací o konkrétním pojmu, než určitého tématu. 

Viz Příloha 2.  

 

5.2.3 Aplety 

- http://cam.zcu.cz/~rkuzel/aplety/  
 

Jedná se o velice jednoduché aplety vytvořené zřejmě Západočeskou univerzitou v Plzni. 

Stránky nejsou graficky nijak zvlášť zpracované, což je patrné již na úvodní stránce, která 

obsahuje pouze seznam devíti odkazů na aplety řešící úlohy z teorie grafů.  Jedná se o java 

aplety, což jsou programy v jazyce Java, které jsou součástí internetové stránky. Zobrazení 

apletu  může chvíli trvat a všechny prohlížeče nemusejí Javu podporovat.  

 

Aplety jsou v českém jazyce, ale například počet vrcholů a hran popisují v angličtině, stejně 

tak i některé algoritmy pro řešení úloh. Každý aplet obsahuje několik tlačítek, z nichž jedno 

otevírá samostatné okno s popisem ovládání apletu (Pozor! u některých algoritmů nefunguje). 

Okno apletu bývá rozděleno na část s postupem nebo algoritmem řešení a část obsahující graf, 

které jsou doplněny o oblast s tlačítky a tabulkami s výsledky řešení.  

http://mathworld.wolfram.com/topics/GraphTheory.html
http://cam.zcu.cz/~rkuzel/aplety/
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Předpřipravené příklady jsou vhodné pro pochopení algoritmu řešení úlohy a například 

u apletu pro ověřování grafovosti posloupnosti je zajímavé, že ze čtyř ukázkových příkladů 

první tři demonstrují možnosti, jak může v určitých situacích skončit ověřování s negativním 

výsledkem. Při automatickém vytváření grafů ze zadané posloupnosti není ošetřeno, aby se 

přidávané vrcholy graficky nepřekrývaly, ale je možné s vrcholy grafu manipulovat, a upravit 

si tak výsledek do přijatelné podoby.  

 

Přes nedostatky apletů, kterými je například chybějící tlačítko umožňující vrátit se na úvodní 

stránku, se mohou aplety využít pro usnadnění řešení konkrétní příkladů nebo pro předvedení 

postupu řešení na ukázkových příkladech. Viz Příloha 3. 

 

5.2.4 Théorie des graphes 

- http://www.apprendre-en-ligne.net/graphes/index.html 
 

Francouzský kurz teorie grafů je jedním z několika kurzů matematiky, jehož autorem je 

Didier Müller. Kurz je rozdělen na neorientované a orientované grafy. Stránky kapitol jsou 

rozděleny přehledně na dvě části. První je teoretická, kde je text doplněn odkazy na slovník 

pojmů a obrázky grafů. Druhá část obsahuje příklady, jejichž správné řešení může získat 

registrovaný uživatel. Na některých stánkách je možné vidět i animace související 

s kapitolou.  

  

Velkou výhodou kurzu je, že obsahuje i verze pro tisk. Problematický může být francouzský 

jazyk, který není tak frekventovaný jako například angličtina. Přesto je možné z obrázku 

a animací částečně pochopit danou problematiku, nebo alespoň využit odkazů na další zdroje, 

kterými jsou jak webové stránky tak i knihy, které jsou napsané v různých jazycích. Některé 

internetové zdroje obsahují aplety, které je možné využít pro řešení různých úloh z teorie 

grafů. Viz Příloha 4. 

 

http://www.apprendre-en-ligne.net/graphes/index.html
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5.2.5 Cvičení s rovinnými grafy 

- http://doctorpuzzle.com/club/untangle-deluxe?ref=untangle12menu 

- http://nonoba.com/chris/untangle 
 

Po otevření odkazů se zobrazí cvičení, kde je úkolem přesunout hrany grafu tak, aby se 

nekřížily (= nakreslit rovinný graf bez protínání hran). Po splnění úkolu se postoupí 

do dalšího kola, ve kterém se náročnost sestrojení rovinného grafu zvyšuje. Náročnost je 

dána, jak větším počtem vrcholů, tak i složitějším křížením hran. Cvičení z prvního odkazu 

výše je určena pro mladší uživatele, pro něž je vhodné pozadí cvičení barevné s obrázkem 

stromu. V každém kole se postupuje vzhůru do koruny stromu a navíc je zde obsažena 

procentuální úspěšnost v průběhu úpravy grafu. Cvičení nejenže rozvíjí představivost, 

ale také zdokonalují manipulaci s myší, plánování a vytváření taktik pro postup řešení. 

Viz Příloha 5. 

 

5.2.6 Graph Theory Lessons 

- http://oneweb.utc.edu/~Christopher-Mawata/petersen/index.htm  
 

Na anglických internetových stránkách se nachází 23 lekcí z teorie grafů. Lekce zahrnují 

i popis využití software Petersen, který napsal Christopher Matawa. Program Petersen má 

umožnit efektivně zkoumat vlastnosti i v rozsáhlejších grafech, u kterých je časově náročnější 

získávat různé informace. Stránky a program jsou určeny pro studenty vysokých škol 

a primárně by měly být využívány při výuce na univerzitě v Tennessee, v Chattanooga.  

 

Na stránkách nalezneme nejen základní pojmy teorie, ale také návody, jak využít program 

Petersen. Lekce obsahují obrázky grafů a příklady na procvičení, které mají upevnit 

pochopení tématu, ale také naučit se ovládat a využít programu Petersen. Největším kladem 

těchto stánek je možnost využití apletů přímo v jednotlivých lekcích. Aplety se ovládají 

pomocí myši nebo tlačítek a umožňují tak uživateli prakticky si vyzkoušet některé vlastnosti 

grafů. Okna apletů bývají často rozdělena na část pracovní pro vytváření grafu a část, kde se 

například vypisují informace, nebo se  vytvářejí matice k příslušnému grafu. Pokud se 

při vytváření grafů v apletu stane, že je třeba odstranit pouze některou hranu, pak nastává 

u apletů problém, protože hranu lze odstranit pouze při odstranění vrcholu s ním incidentním, 

což je značně nevýhodné, pokud má vrchol vyšší stupeň. Viz Příloha 6. 

 

http://doctorpuzzle.com/club/untangle-deluxe?ref=untangle12menu
http://nonoba.com/chris/untangle
http://oneweb.utc.edu/~Christopher-Mawata/petersen/index.htm
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5.2.7 Graph Theory Lessons (verze 2) 

- http://www.mathcove.net/petersen/ 

Jedná se o rozšířenou verzi starších stránek uvedených v předchozí části. Původních 23 lekcí 

je rozšířeno na 37. Některé pojmy jsou zde nové, ale velmi často dochází pouze k tomu, 

že dřívější lekce byla rozdělena na dvě části. Například text lekce 4 zabývající se kompletními 

grafy a podgrafy nalezneme v lekci 4 a 5, kde získáme i další informace, které původní 

stránky neobsahovaly.  

 

Autor ponechal původní algoritmy a rozšířil počet obrázků a příkladů, které mají upevnit 

znalosti. Část s příklady byla doplněna o postupy v programu Petersen a odpovědi na některé 

otázky. Nová verze bohužel již neobsahuje aplety přímo na stránce, což mají kompenzovat 

větší počty obrázků. Aplety ze starší verze byly převedeny na Java Web Start aplikace, 

které se prostřednictvím odkazů otevřou v samostatném okně. V apletech došlo k několika 

změnám, které se týkají jednotné grafické podoby a změny pořadí tlačítek. Ovládání a formát 

aplikace zůstal stejný jako u apletů. Jednotlivé části stránky jsou odděleny linkou 

a zpřehledněny pomocí různých barev a fontů textu. Viz Příloha 7. 

 

5.2.8 Teorie grafů 

- http://teorie-grafu.elfineer.cz/ 

Jedná se o stránky, které byly vytvořeny v rámci zadání závěrečné práce na Karlově 

Univerzitě. Autorem je Lukáš Jirkovský, jehož stránky mají sloužit pro získání základních 

poznatků o teorii grafů. Týká se to nejen pojmů, ale také popisu algoritmů. Autor na svých 

stránkách uvádí, že je lze použít pro matematické semináře, nebo pro výuku programování 

na středních školách, ale mohou být vhodné i pro studenty vysokých škol. Stránky jsou 

zaměřeny na osvětlení algoritmů při řešení konkrétních úloh. 

 

První ze čtyř částí stránek je uvedení do teorie grafů s motivačními příklady. Druhou a třetí 

částí je osvětlení základních pojmů a vybraných problémů. Ve vybraných problémech se 

můžeme setkat nejen s popisem algoritmu, ale také s animacemi nebo programy. Čtvrtá část 

slouží pro ověření získaných znalostí a dovedností, kdy je možné využít odkazu na příslušnou 

problematiku a doplnit si tak znalosti. Poněkud nadbytečné se mohou jevit odkazy na seznam 

odkazů, které se zobrazí při kliknutí na oddělovací nadpis jednotlivých kapitol umístěných 

vpravo, pod nímž jsou témata vypsána. Obrázky i animace a celková stavba stránek je 

jednotná a přehledná. Viz Příloha 8.  

http://www.mathcove.net/petersen/
http://teorie-grafu.elfineer.cz/
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5.2.9 Informační stránky vysokých škol 

- http://www.fi.muni.cz/~hlineny/Vyuka/TG.html 

- http://www-b2.is.tokushima-u.ac.jp/~ikeda/suuri/main/index.shtml 

Mnoho odkazů nás zavede pouze na stránky, které obsahují informace týkající se výuky 

předmětu, který se zabývá nebo souvisí s teorií grafů. Na těchto stránkách se sice příliš 

teoretických informací nedovíme, ale mohou obsahovat odkazy na přednáškové texty, skripta, 

prezentace, aplety pro řešení konkrétních úloh nebo seznam doporučené literatury. Takovéto 

stránky mohou být prvotním vodítkem, které nás seznámí s řadou různých zdrojů. Příloha 9 

obsahuje dvě ukázky bez dalšího popisu. V prvním případě se jedná o stránky předmětu 

Teorie grafů vyučovaném na Masarykově univerzitě v Brně a v druhém případě jde o stránky 

předmětu matematické programování na univerzitě v Tokushima v Japonsku. V obou 

případech mají stránky sloužit jako zdroj informací, ať už v podobě materiálů k předmětu 

nebo ukázkových apletů.  

 

5.2.10 Textové dokumenty 

Při zadání pojmu teorie grafů vedou odkazy také přímo ke skriptům, přednáškovým textům 

a prezentacím z různých vysokých škol, můžeme se setkat i s diplomovými pracemi. 

Příkladem skript mohou být [13] a [18] a přednáškové texty [16] a [17]. 
 

– Skripta bývají vytvořena pro rozšíření a doplnění látky určitého předmětu a obsahují nejen 

teoretické části, obrázky, ale příklady na procvičení určité oblasti. Mohou být pravidelně 

aktualizovány, ale velmi často se jde pouze o literaturu převedenou do elektronické 

podoby, kterou je možné nalézt i v knihovně. Značná část skript na Internetu je určena 

pro obory, které se zabývají výpočetní technikou. 

– Přednáškové texty mohou být podobná částem skript nebo obsahují pouze základní 

definice, poznámky, tvrzení a důsledky.  

– Prezentace je možné využit pro demonstrování určitého algoritmu, který nelze přehledně 

vysvětlit jinak, ale i pro výklad pojmů. 

– Diplomové práce se podobají skriptům, ale převážně se zabývají určitým konkrétnějším 

tématem, a tak je možné si prohloubit znalosti v dané oblasti.  

 

Předností těchto dokumentů je možnost vytisknout určitou část a doplnit ji vlastními 

poznámkami. S výjimkou prezentací jsou textové dokumenty stejně jako informační stránky 

vysokých škol zdrojem celé řady odkazů na další literaturu nebo internetové stránky. 

http://www.fi.muni.cz/~hlineny/Vyuka/TG.html
http://www-b2.is.tokushima-u.ac.jp/~ikeda/suuri/main/index.shtml
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5.3 Zásady geometrické prezentace grafů 

Tato část obsahuje shrnutí zásad prezentace grafů v diplomové práci a prezentací, které 

doplňují část „Využití teorie grafů“. Dále je zde uvedeno, jak jsou grafy znázorňovány 

prostřednictvím internetových zdrojů. 

 

Kreslení grafů je velice praktické pro znázornění různých problémů a pro získání řešení, 

jak jsme si již řekli. V úvodu diplomové práce bylo zmíněno, jak se grafy budou znázorňovat. 

Převážně se jednotlivé vrcholy grafů označovaly písmeny, v některých případech čísly, 

pokud to nebylo bezpodmínečně nutné, vrcholy se neoznačovaly.  

 

Vzhledem k tomu, že v době psaní této části nebylo zcela jisté, zda bude práce vytištěna 

barevně nebo černobíle, je třeba zmínit, že byla snaha vizuálně odlišit grafy jednotlivých částí 

textu. Grafy zabývající se určitým tématem mají jednotné barevné provedení, což znamená, 

že pro znázornění vrcholů byla použita stejná barva a stejně tak i styl a barva hran byl 

jednotné. V černobílé verzi nemusí být tento záměr příliš patrný. Vzhledem k tomu, že se 

jedná pouze o oddělení jednotlivých částí označených nadpisy, není to podstatné pro celkové 

využití textu. 

 

Při kreslení grafů se hrany znázorňovaly souvislými prostými oblouky. Převážně se používaly 

úsečky, které spojovaly příslušné dvojice bodů. V grafech byla snaha o to, aby se hrany 

převážně nekřížily. Na Obr. 52 by mělo být patrné, jaké jsou výhody používání úseček 

při kreslení hran grafu. V případě smyček se jednalo o obloučky kružnicového 

nebo elipsového tvaru. Pro orientované hrany se orientace znázornila šipkou, která vycházela 

z počátečního vrcholu a směřovala do koncového, stejně tak i orientované smyčky, u kterých 

byla šípka v pozdějším textu vynechávána, protože nijak orientaci neovlivní. K zvýraznění 

určitých hran v grafu se zvětšila tloušťka konkrétních hran, nebo byla využita jiná barva 

hrany. 

 

Obr. 52 – Grafy s různým typem hran 
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5.3.1 Prezentace v diplomové práci 

Při zpracování prezentací se vrcholy označovaly číselně i písmeny. Prostřednictvím různých 

barev měly být zdůrazněny změny, ke kterým došlo v jednotlivých krocích postupu řešení. 

Kromě využití barevného označení vrcholů a hran se také použilo různé tloušťky a stylu 

hrany. Účelem bylo zdůraznit změny, které proběhly při sestavování grafu. V případě úlohy 

hledání minimální kostry grafu se hrany, které nebyly do kostry zařazeny, značily 

přerušovanou čárou, aby bylo dostatečně patrné, které hrany z původního grafu jsou 

v minimální kostře obsaženy. 

 

5.3.2 Prezentování grafů v internetových zdrojích 

Podobné zásady, které byly použity v diplomové práci a prezentacích, se využívají 

i v internetových zdrojích, ale je zde několik rozdílů. 

 

Ve většině apletů a obrázcích na webových stránkách se označují vrcholy pouze malými 

kolečky (body), u kterých je napsáno označení vrcholu písmenem. Vzhledem k tomu, že jsou 

takto vrcholy označovány, může v některých případech při jejich využití dojít k tomu, 

že hrana překrývá písmeno. Pokud není označení vrcholů při ukázce grafů nutné, 

nepoužívá se. V několika případech byly vrcholy znázorněny čtverečky, které obsahovaly 

název vrcholu. 

 

Při znázornění postupu řešení se většinou používalo barev, které měly ukázat algoritmus 

řešení v demonstračních příkladech nebo v konkrétně zadaných. Okna, ve kterých jsou 

umístěny aplety, bývají rozdělena na dvě části. Jedna z částí vždy demonstruje postup 

v konkrétním grafu a druhá část může podle účelu apletu  například obsahovat matici, ze které 

se grafy vytvoří, seznam hran, které se mají zařadit do grafu, nebo informace, které jsou 

vyvozeny při zkoumání grafu. 

 

V dnešní době, která je zaměřena na počítačové technologie, se stále vyvíjejí nové programy, 

které umožňují vytvářet a zkoumat grafy. Mají tak usnadnit řešení rozsáhlých grafů a urychlit 

tak možnost procvičit si více příkladů. Programátoři stále vyvíjejí nové aplikace, které se 

mohou lišit svými komponentami. Patrné to může být, pokud bychom se podívali například 

na stránky uvedené v Příloze 6 a 7, kde se jedná o starou a novou verzi. Je zde patrná změna, 

jak v jednotné podobě všech aplikací, které se dají spustit v samostatném okně, tak 

i v programu Petersen. 
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ZÁVĚR  

Jedním z cílů diplomové práce bylo seznámit čtenáře se základy teorie grafů a jejich využitím 

v oblasti matematiky. Tomu je věnována převážná část práce. Část „Využití teorie grafů“ by 

mohla např. motivovat učitele k tomu, aby zařadili teorii grafů do hodin matematiky 

nebo zájmových seminářů, kde by rovněž nalezly uplatnění vytvořené prezentace. 

 

V době hojného a často výsadního využívání Internetu jako zdroje informací je jistě přínosem 

diplomové práce zpracovaný přehled internetových stránek. Tomu předchází průzkum o počtu 

internetových odkazů v závislosti na použitém internetovém vyhledávači, požadovaném 

jazyce (angličtina, němčina, čeština) a použitých klíčových slovech. V řadě případů jsou 

výsledky jistě zajímavé. V přehledu jsou uvedeny přednosti a nedostatky vybraných 

internetových zdrojů, a též způsoby jejich využití. Stále více internetových zdrojů obsahuje 

aplety, které mohou být určeny pro demonstrování určitého algoritmu, nebo pro praktické 

využití při řešení konkrétních úloh. 

 

Veškeré obrázky v diplomové práci byly vytvořeny pomocí panelu kreslení v PowerPointu, 

a poté převedeny na obrázky v programu Malování. Tím byly usnadněny úpravy velikosti 

obrázků a jejich zakomponování do textu. 

 

Věřím, že diplomovou práci lze prakticky využít a že nezůstane bez povšimnutí. 
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Příloha 1 – Popis webových stránek Wikipedie 

Vícejazyčná encyklopedie pro široké spektrum uživatelů. 

Popis Přílohy 1a-c 

1 Přihlásit se/Vytvořit si účet – odkaz na stránky pro přihlášení u registrovaných uživatelů 

nebo na registraci nového uživatele 

2 Logo Wikipedie – kliknutím se přejde na úvodní stránku celé encyklopedie 

3 Po kliknutí na záložku 

článek – text stránky teorie grafů obsahující odkazy na další stránky encyklopedie 

diskuse – komentáře, připomínky a doporučení registrovaných uživatelů týkající úprav 

dané stránek 

editovat – text záložky článek nebo diskuse (podle toho, která stránka byla předtím 

zobrazena) ve formátu určeném k úpravě, jakou je například provedení změny v textu  

nebo přidání textu   

historie –  seznam úprav dané stránky s dalšími informacemi   

4 [editovat] – po stisknutí je možné upravovat pouze určitou část textu záložky článek 

5 hledání – pro vyhledání konkrétních pojmy v encyklopedii, při jejichž psaní se zobrazuje 

nabídka existujících pojmů odpovídající části již napsaného textu. 

6 navigace –  odkazy týkající se encyklopedie jako například hlavní stránka (české 

encyklopedie), poslední změny (viz historie) a nápověda  

7 tisk/export – pro vytvoření dokumentu ze stránek Wikipedie nebo stažení pouze 

konkrétní stránky jako PDF určeného převážně pro pozdější tisk 

8 nástroje (pouze vybrané) 

Odkazuje sem – odkaz na stránku se seznamem článků obsahující odkaz na článek teorie 

grafů 

Citovat stránku – odkazuje na stránku obsahující řadu variant správné citace internetové 

stránky 

9 v jiných jazycích – seznam odkazů na jazyk, ve kterém byl článek vytvořen 

10 Externí odkazy – seznam internetových zdrojů odkazující na jiné webové stránky, které 

umožňují získat další informace 

11 Sledovat – po stisknutí se zobrazí hlášení o přidání stránky mezi sledované 

12 Po přihlášení – seznam odkazů v pravém horním rohu se rozšíří o položky moje diskuse, 

nastavení, sledované stánky, mé příspěvky a odhlášení, což umožňuje lépe pracovat 

s články v encyklopedii a mít přehled o vytvořených stránkách  

13 Seznam –  odkazy na pojmy související s článkem teorie grafu 



 

  

Příloha 1a – http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_grafů  

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_graf�


 

  

 Příloha 1b – http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_grafů přihlášený uţivatel 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_graf�


 

  

Příloha 1c – http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_grafów  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_graf�w


 

  

Příloha 2 – Popis webových stránek Wolfram MathWorld 

Anglická encyklopedie týkající se různých oblastí matematiky s množstvím obrázků, animací 

a modelů, vytvořených v programu „Mathematica“. 

Popis Přílohy 2a-d 

1 Logo WolframMathWorld – odkazuje na úvodní stránku WolframMathWorld 

2 Vyhledávač – pro vyhledání pojmu v encyklopedii 

3 Seznam1 - oblasti matematiky, kterými jsou Algebra, Aplikovaná matematika, Výpočty 

a analýza, Diskrétní matematika, Základny matematiky, Geometrie, Historie 

a terminologie, Teorie čísel, Pravděpodobnost a statistika, Rekreační matematika, 

Topologie  

4 Cesta – popis cesty k tématu teorie grafů 

5 See also (= viz též) – seznam odkazů na pojmy související s teorií grafů 

6 Seznam2 (pouze vybrané)        

Alphabetical index (= abecední seznam) – odkazuje na tabulku obsahující písmena 

abecedy, ze které lze  následně přejít na seznam konkrétních pojmů 

Interactive Entries (= interaktivní položky) – odkaz na seznam oblastí, které dále 

odkazují na konkrétní animace na webových stránkách   

Mathworld Classroom (= Mathworld učebna) – odkazuje na seznam (pod)oblastí 

matematiky (př. „Discrete Mathematics“ s podoblastí „Graph Theory“) 

 Po kliknutí na vybrané téma se zobrazí stránka obsahující několik vybraných pojmů 

daného tématu, které jsou stručně vysvětleny. Každý pojem se odkazuje na další stránky, 

které se otevřou v samostatném okně a rozšiřují oblast pojmů.  

7 References (= odkazy) – seznam odkazů na Internetové stránky, knihy a učebnice 

související s teorií grafů  

8 Info – sděluje počet pojmů obsažených v encyklopedii a datum poslední aktualizace 

9 Wolfram Mathematica – odkazuje na stránky s matematickým softwarem, ve kterém 

byly vytvořeny obrázky animací a vizualizací na těchto stránkách, například grafy 

10 Seznam cest – seznam všech cest, kterými se lze dostat k pojmu Hamiltonovy cykly 

11 Hamiltonian Cycles (= Hamiltonovy cykly) – teoretická část stránky obsahující odkazy 

na pojmy a popis, jak využít program Mathematica v souvislosti s tématem  

12 Obrázek1 – trojrozměrné modely platónských tělesech, se kterými je možné manipulovat 

pomocí myši (viz Příloha 2c), a  jejich rovinné grafy  

13 Hasse Diagram (= Hasseovy diagramy) – teoretická část stránky obsahující odkazy 

na další pojmy a popis využití programu Mathematica v souvislosti s tématem  

14 Obrázek2 –  Hasseovy diagramy Booleovské algebry řádu n = 1, 2, 3, 4, 5   

15 Cite this as (= cituj ve tvaru) – uvedení autora vytvořené stránky a Internetový odkaz 



 

  

Příloha 2a – http://mathworld.wolfram.com/GraphTheory.html 

 

 

http://mathworld.wolfram.com/GraphTheory.html


 

  

Příloha 2b – http://mathworld.wolfram.com/HamiltonianCycle.html 

 

 

http://mathworld.wolfram.com/HamiltonianCycle.html


 

  

Příloha 2c – Ukázka změny polohy trojrozměrných modelů 

 

Počáteční polohy trojrozměrných modelů na Internetové stránce 

 
 

Změna polohy modelů 

 
 

Přiblížení některých modelů grafu 

 



 

  

Příloha 2d – http://mathworld.wolfram.com/HasseDiagram.html  

http://mathworld.wolfram.com/HasseDiagram.html


 

  

Příloha 3 – Popis webových stránek s aplety 

Soubor java apletu pro řešení úloh z teorie grafů. V této části budou popisovány pouze výřezy 

náhledů s výjimkou úvodní internetové stránky, vzhledem k tomu, že větší oblasti internetové 

zdroje jsou nevyužité. Pro popis byl vybrán aplet pro grafovou posloupnost, na kterém byla 

ověřena posloupnost z Příkladu 2 v textu diplomové práce, tedy posloupnost 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1, 

1, 0. 

 

Popis Přílohy 3a 

1 Seznam  - obsahuje názvy odkazů na aplety, které mají podobné rozvržení závislé 

na řešení určitého problému 

2 Řádek – uvádí se zde ověřovaná posloupnost, kdy jednotlivé prvky posloupnosti 

oddělujeme mezerou 

3 Příklad – po stisknutí se zobrazí seznam s názvy Příklad1 – Příklad4. Po vybrání se vlevo 

zobrazí posloupnost, která se bude ověřovat   

4 Start – stisknutím se zobrazí zkoumaná posloupnost v levém sloupci 

5 ? – po stisknutí se objeví nové okno, ve kterém se má zobrazit nápověda, ale často se nic 

nezobrazí, nebo dochází ke kuriosnímu stavu 

6 Další krok – stisknutím se ověří test sudosti součtem hodnot členů posloupnosti  

Po dalším stisknutí se provede kontrola na porovnání hodnoty prvního vrcholu s počtem 

vrcholů posloupnosti.  

Následujícím stisknutím tlačítka se provádí ověřování grafové posloupnosti, kdy se 

odlišnou barvou označí hodnota prvního prvku posloupnosti a jinou barvou pak prvky, 

které následují a mají být zmenšeny (zřejmě nebudou příliš patrné v černobílé verzi 

práce), poté se provede redukce posloupnosti. 

Pokud nastala situace, že posloupnost nebyla neklesající, na dalším řádku bylo zobrazeno 

přeuspořádání členů posloupnosti. 

Postup se opakoval, dokud posloupnost neobsahovala pouze izolované vrcholy.  

7 Oblast, kde se zobrazuje postup ověřování, zda je posloupnosti grafová, který byl výše 

popsán 

8 Hlášení – zobrazení hlášení o (ne)existenci grafu na závěr ověřování posloupnosti 

9 Sestavení grafu – v této oblasti se při stisknutí tlačítka „Další krok“ zobrazují vrcholy 

sestavovaného grafu začínající od posloupnosti obsahující pět nul 

10 Nodes (= uzly) – určují počet uzlů (v naší terminologii vrcholů), které jsou momentálně 

zobrazeny 

11 Edges (= hrany) – určují počet hran, které obsahuje zobrazený graf 

12 Nodes, Edges – výsledný počet vrcholů a hran vytvořeného grafu. 

Při sestavování i ve výsledném grafu je možné přemisťovat vrcholy a vytvořit si tam různé 

varianty grafu, což bylo provedeno i zde, protože při prvním kroku se dva vrcholy překrývaly. 

 



 

  

Příloha 3a – http://cam.zcu.cz/~rkuzel/aplety/ s výřezem 

 

  

 

  
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Grafová posloupnost – http://cam.zcu.cz/~rkuzel/aplety/GScore/Skore.htm 

 
Zadání grafové posloupnosti 

 

 

1 

http://cam.zcu.cz/~rkuzel/aplety/
http://cam.zcu.cz/~rkuzel/aplety/GScore/Skore.htm


 

  

Postup ověření grafové posloupnosti 

 

 

Sestavení grafu podle grafové posloupnosti 

 



 

  

Postup sestrojování grafu 

 

 

 

 
 

Výsledný graf po přemístění vrcholů 

 



 

  

Příloha 4 – Popis webových stránek Théorie des graphes 

Jedná se o francouzské stránky, které představují kurz teorie grafů pro studenty včetně 

příkladů na procvičení jednotlivých kapitol. 

 

Popis Přílohy 4a-b  

1 Obrázek1 – odkazuje na stránku s nabídkou online kurzů matematiky, aplikované 

matematiky a informatiky. 

2 Graphes non orientés (= neorientované grafy) – seznam kapitol neorientovaných grafů 

v kurzu. 

3 Graphes orientés (= orientované grafy) – seznam kapitol orientovaných grafů v kurzu. 

4 Annexes (= dodatky) – pouze vybrané odkazy. 

Lexique (= lexikon) – slovník pojmů teorie grafů obsahující i odkazy na kapitolu kurzu 

související s pojmem. 

Mots croisés (= křížovka) – křížovka na doplnění pojmů z teorie grafů. 

Références (= odkazy) – odkaz na seznam doporučené literatury a Internetových zdrojů 

souvisejících s teorií grafů nejen ve francouzském jazyce, ale i v anglickém.  

5 Version imprimable (= verze pro tisk) – odkazuje na textový dokument obsahující 

kapitoly kurzu určených pro tisk. 

6 Version à lire sur  l’écran (= verze pro čtení na monitoru) – odkaz na Internetovou 

stránku obsahující verzi textu kurzu, ve které lze listovat jako v knize prostřednictvím 

šipek na stránce nebo zadáním čísla stránky.  

7  – přechod na předchozí/následující internetovou stránku (úvodní stránku kurzů 

matematiky).  

8 Recherche dans ce cours (= vyhledání v kurzu) – pro vyhledání pojmů.  

Po napsání pojmu se zobrazí stránky Google obsahující i odkaz na francouzský kurz 

s kapitolou obsahující hledaný pojem. 

9 Obrázek2 – odkazuje na osobní stránky autora Dr. Didiera Millera. 

10 Obrázek3 – stejně jako Obrázek2 odkazuje na osobní stránky autora. 

11 Obrázek4 – odkazuje na stránku obsahující odpovědi na časté dotazy uživatelů o kurzu. 

12 Obrázek5 – odkaz na úvodní stránku kurzu. 

13 Degré d´un sommet (= stupeň vrcholu) – teoretický část s odkazy na pojmy ve slovníku. 

Věty (a definice v jiných kapitolách) kurzu jsou zvýrazněny rámečkem.  

14 Graf – příklad grafu se seznamem stupňů jednotlivých vrcholů grafu.        

Jiné kapitoly obsahují například i animace.  

15 Obrázek6 – označení začátku části s příklady.  



 

  

Příloha 4a – http://www.apprendre-en-ligne.net/graphes/index.html 

 

http://www.apprendre-en-ligne.net/graphes/index.html


 

  

Příloha 4b – http://www.apprendre-en-ligne.net/graphes/graphes/degre.html 

http://www.apprendre-en-ligne.net/graphes/graphes/degre.html


 

  

Příloha 5 – Popis ovládání cvičení s rovinnými grafy  na webových stránkách 

Úkolem obou cvičení je pomocí přesouvání vrcholů sestavit graf tak, aby se žádné hrany 

nekřížily. S vrcholy se manipuluje kliknutím myši na vrchol a držením levého tlačítka myši. 

Vybraný vrchol grafu, na který se klikne, se označí výrazněji a stejně tak i vrcholy, které jsou 

s ním spojeny hranou. Během cvičení se tloušťka hran mění tak, že pokud se hrany již nekříží, 

pak jsou hrany slabší a světlejší. 

 

 

http://doctorpuzzle.com/club/untangle-deluxe?ref=untangle12menu s výřezem 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

http://nonoba.com/chris/untangle s výřezem 

http://doctorpuzzle.com/club/untangle-deluxe?ref=untangle12menu
http://nonoba.com/chris/untangle


 

  

Příloha 6 – Popis webových stránek Graph Theory Lessons 

Stránky psané v angličtině obsahují 23 lekcí, ve kterých nalezneme texty o teorii grafů 

s obrázky, animacemi a aplety, které si může uživatel vyzkoušet přímo na stránce. Na stránce 

je také popis, jak pracovat s programem „Petersen“. 

 

Popis Příloh 6a-c  

1 Note (= poznámka) – odkaz na stránky obsahující novou verzi  

2 About the program Petersen (= o programu Petersen) – odkazuje na stránku, která 

popisuje, co lze vytvořit programem Petersen. Lze přejít na návod k programu.  

3 Lesson (= lekce) – seznam lekcí s názvy 

4  – přechod na předchozí lekci, úvod či následující lekci 

5 Isomorphism (= izomorfizmus) – teoretická část stránky 

6 Fig. (= obr.) – obrázky dvou grafů, které jsou izomorfní  

7 Info1 – návod, jak pracovat s programem Petersen při zkoumání izomorfismu 

8 Aplet – graf v apletu se pohybuje, čímž se vytvářejí různé izomorfní grafy (kliknutím lze 

odstranit hrany a vrcholy, anebo přidat izolované vrcholy. Pozor! Aplet může přestat 

fungovat.) 

9 Clear (= vyčistit) – odstraní všechny vrcholy a hrany, které byly doposud vytvořeny 

10 Add/Delete Vertex (= přidat/smazat vrchol) – po stisknutí tlačítka je možné v části 

označené „12“ přidat anebo odebrat vrchol, pokud se na vytvořený vrchol klikne myší. Při 

odstranění vrcholu se odstraní i hrany s ním spojené. 

11 Add/Delete Edge (= přidat/smazat hrany) – tlačítko umožňující spojit vrcholy hranami. 

(Pozor! Odebrání hran nefunguje.)  

12 Okno1 – levá část: pro vytváření grafu pomocí tlačítek. 

13 Okno1 – pravá část: automatický výpis seznamu zahrnujícího: celkový počet vrcholů, 

počet vrcholů daného stupně, celkový počet hran a součet stupňů všech vrcholů 

14 Info2 – návod pro přidání/odstranění hrany tahem myši 

15 Okno2 – levá část: pro vytvoření grafu, k němuž se automaticky sestaví matice 

sousednosti 

16 Okno2 – pravá část: matice sousednosti podle zadaného/vytvořeného grafu 

17 Okno3 – levá část: pro sestrojení grafu, k němuž se automaticky sestrojí Hamiltonovský 

cyklus 

18 Okno3 – pravá část: zobrazuje Hamiltonovský cyklus, jehož hrany jsou animovány 

barvami v pořadí generování cyklu 

19 Info3 – seznam vrcholů Hamiltonovského cyklu v pořadí obarvování jeho hran. 

20 Okno4 – bipartitní graf vytvořený tlačítky 

21 Tlačítka – levé/pravé přidání/odebrání vrcholů bipartitního grafu 



 

  

Příloha 6a – http://oneweb.utc.edu/~Christopher-Mawata/petersen/index.htm 

 

http://oneweb.utc.edu/~Christopher-Mawata/petersen/index.htm


 

  

Příloha 6b  – http://oneweb.utc.edu/~Christopher-Mawata/petersen/lesson3.htm 

 

 

Ukázky izomorfních grafů zobrazovaných v apletu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oneweb.utc.edu/~Christopher-Mawata/petersen/lesson3.htm


 

  

Příloha 6c – Ukázky apletů z vybraných lekcí 

 

http://oneweb.utc.edu/~Christopher-Mawata/petersen/lesson2.htm 

 
 

 

http://oneweb.utc.edu/~Christopher-Mawata/petersen/lesson7.htm 

 
 

 

http://oneweb.utc.edu/~Christopher-Mawata/petersen/lesson12b.htm 

 
 

 

http://oneweb.utc.edu/~Christopher-Mawata/petersen/lesson9.htm  

http://oneweb.utc.edu/~Christopher-Mawata/petersen/lesson2.htm
http://oneweb.utc.edu/~Christopher-Mawata/petersen/lesson7.htm
http://oneweb.utc.edu/~Christopher-Mawata/petersen/lesson12b.htm
http://oneweb.utc.edu/~Christopher-Mawata/petersen/lesson9.htm


 

  

Příloha 7 – Popis webových stránek Graph Theory Lessons (verze 2) 

Stránky psané v anglickém jazyce jsou rozšířenou verzí obsahující 36 lekcí. 

  

Popis Příloh 7a-c 

1 Lesson (= lekce) – seznam lekcí s názvy 

2 What is the Petersen program? (=Co je program Petersen?) – odkazuje na stránku, která 

popisuje, co lze vytvořit programem Petersen a jak nejen získat program Petersen, 

ale i program Java Web Start. 

3  – přechod na předchozí lekci, úvod či následující lekci 

4 Adjacency matrix (= matice sousednosti) – teoretická část stránky 

5 Info1 – návod, jak pracovat s apletem v programu Java Web Start 

6 Java Web Start Application (= Java Web Start aplikace) - odkaz k otevření apletu 

na vytvoření grafu a matice sousednosti, který se otevře v samostatném okně   

7 Info2 – návod, jak pracovat s programem Petersen při vytváření matice sousednosti 

8 Fig. (= obr.) – obrázek grafu a jeho matice sousednosti 

9 Questions (= otázky) – úlohy týkající se matice sousednosti s využitím programu Petersen 

10 Návod – popis postupu v programu Petersen s obrázky 

11 Answers (= odpovědi) – odkaz na odpovědi zadaných otázek 

12 Comments (= komentáře) – odkaz na stránku, kde je možnost komentovat danou lekci 

13 Add/Delete Vetex (= přidat/smazat vrchol) – po stisknutí tlačítka je možné v části 

označené „16“ přidat a nebo odebrat vrchol, pokud se na vytvořený vrchol klikne myší. 

Při odstranění vrcholu se odstraní i hrany s ním spojené. 

14 Add/Delete Edge (= přidat/smazat hrany) – tlačítko umožňující spojit vrcholy hranami. 

(Pozor! Odebrání hran nefunguje.)  

15 Clear (= vyčistit) – odstraní všechny vrcholy a hrany, které byly doposud vytvořeny 

16 Okno1 – levá část: pro vytvoření grafu, k němuž se automaticky sestaví matice 

sousednosti; 

17 Okno1 – pravá část: matice sousednosti podle zadaného/vytvořeného grafu. 

18 Info2 – návod pro přidání/odstranění hrany tahem myši. 

 

Popis animace bipartitního grafu: Vložené vrcholy se automaticky seřadí pod sebe podle 

pořadí vzniku. Pří spojení dvou vrcholů hranou se vrcholy sami přemisťují a vytvářejí druhou 

stranu bipartitního grafu. Vrcholy se při vytváření grafu automaticky přesouvají, aby graf 

vypadal symetricky.  



 

  

Příloha 7a – http://www.mathcove.net/petersen/ 

 

http://www.mathcove.net/petersen/


 

  

Příloha 7b – http://www.mathcove.net/petersen/PetersenServlet?les=8  

 

http://www.mathcove.net/petersen/PetersenServlet?les=8


 

  

Příloha 7c – Ukázky apletů z vybraných lekcí 

Graf s maticí sousednosti 

 

 
 

http://www.mathcove.net/petersen/PetersenServlet?les=8 

 

Animace při tvorbě bipartitního grafu, který je také úplný bipartitní graf 

      

http://www.mathcove.net/petersen/PetersenServlet?les=13  

http://www.mathcove.net/petersen/PetersenServlet?les=8
http://www.mathcove.net/petersen/PetersenServlet?les=13


 

     

Příloha 8 – Popis webových stránek Teorie grafů 

Webové stránky zabývající se teorií grafů a úlohami využívající teorii grafů. 

Popis Přílohy 8a-b 

1 Úvodní lišta – obsahuje odkazy (Na hlavní stránku, Mapa webu, Tisk), kterými je možné 

přejít na úvodní stránku, zobrazit seznam jednotlivých částí webového zdroje, 

nebo stránku vytisknout 

2 Info1 – informace o autorovi a zkratka oboru na Karlově univerzitě v Praze 

3 Info2 – informace pro koho jsou internetové stránky určeny a jejich zaměření 

4 Grafy – uvedení pojmu grafu 

5 Úvod – odkazy na stránku „teorie grafů“ a „historie teorie grafů“ 

6 Základní pojmy – odkazy na konkrétní pojmy teorie grafů 

7 Vybrané problémy – odkazy na úlohy z teorie grafů (hledání nejkratší cesty v grafu, 

hledání minimální kostry grafu, počty koster v grafu, alkany, jednotažky a barvení mapy) 

8 Procvičování – odkazy na úlohy zabývající se základními pojmy a vybranými problémy 

z teorie grafů 

9 Odkazy1 – odkazují na motivační příklady využití teorie grafů a matematické definice 

10 Info3 – informace o vytvořených stránkách  

11 ÚvodVyužití grafů – text s odkazem na matematickou definici pojmu graf s popisem 

grafu 

12 Příklad – motivační příklad na teorii grafů s odkazem na konkrétní popis problematiky, 

kterou se příklad zabývá 

13 Odkaz2 – odkazuje na stránky, které se zabývají motivačním příkladem 

14 Obrázek – ukázka grafu k motivačnímu příkladu 

15 Úvod2 – oddělovač pro úvodní kapitolu teorie grafů 

16 Využití grafů – označení názvu stránky ze seznamu internetových stránek 

17 Základní pojmy2 – oddělovač pro kapitolu zabývající se pojmy teorie grafů 

18 Vybrané problémy2 – oddělovač pro kapitolu zabývající se úlohami z teorie grafů 

19 Procvičování2 – oddělovač pro kapitolu zabývající se příklady na procvičení pojmů 

a algoritmů  

20 Zdroje a literatura – odkaz na literaturu a zdroje, které byly použity při vytvoření 

internetových stránek 

 

  



 

     

Příloha 8a – http://teorie-grafu.elfineer.cz/ 

 

http://teorie-grafu.elfineer.cz/


 

     

Příloha 8b – http://teorie-grafu.elfineer.cz/uvod/vyuziti-grafu.php 

http://teorie-grafu.elfineer.cz/uvod/vyuziti-grafu.php


 

     

Příloha 9 – Ukázky Informačních webových stránek VŠ 

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity – Informační stránky pro předmět Teorie grafů 

 

http://www.fi.muni.cz/~hlineny/Vyuka/TG.html 

 

Mathematical Programming – Course Information  

 

http://www-b2.is.tokushima-u.ac.jp/~ikeda/suuri/main/index.shtml 

http://www.fi.muni.cz/~hlineny/Vyuka/TG.html
http://www-b2.is.tokushima-u.ac.jp/~ikeda/suuri/main/index.shtml
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