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Předložená práce se zabývá různými aspekty teorie her. Jedná se teoretickou práci 
z moderní oblasti informatiky, která souvisí s řadou klasických oblastí kombinatoriky, 
kombinatorické optimalizace ale i výpočetní složitosti a logiky.  

Obsah a hodnocení vědeckého přínosu 
Práce obsahuje pěkné výsledky ve třech různých oblastech souvisejících 

s kombinatorickými hrami. 
První, nejobsáhlejší a nejnovější je část týkající se studia ceny anarchie her 

souvisejících s problémem vrcholového pokrytí. Jedná se o navržení a studium nové hry, 
která lépe aproximuje klasický (tedy ne herní) problém vrcholového pokrytí, navíc se 
dokáží odhady na konvergenci k Nashovu ekvilibriu. Jde tedy o moderní téma 
kombinatorické teorie her. Kombinatorická teorie her je dnes velmi módní oblast, která 
se bouřlivě rozvíjí. Je tedy velmi obtížné orientovat se v ní a nalézt technicky zajímavý a 
zároveň atraktivní problém. Domnívám se, že se přesně toto autorovi práce podařilo. 
Problém a nová hra je prezentován velmi dobře, řešení pro vrcholové pokrytí není příliš 
složité, ale je netriviálně zobecněno pro tzv. hitting set se submodulární cenou. 
Technicky se tato část opírá o lineární programování a dualitu. Také úvod zahrnující 
rozsáhlý přehled přístupů v dosavadních přístupů si zaslouží ocenění, zvláště v této 
oblasti, kde není dostatek dobrých přehledových materiálů. 

Druhá část se týká jistého typu her na zloděje v grafech. Dokazuje se E-úplnost jisté 
varianty. Důkaz používá technologii redukcí, což je sice standardní metoda, ale obdobné 
důkazy bývají poměrně rozsáhlé a technicky náročné v provedení všech detailů, a tak se 
mi jeví i důkaz v práci. O jeho významu vypovídá i to, že v podstatě (za předpokladu 
z výpočetní složitosti) vyvrací dřívější hypotézu Fomina a spol. 

Třetí část se věnuje pozičním Ramseyovským hrám. Jde o klasickou abstraktní oblast 
kombinatorické teorie her. Dokazují se odhady na hry motivované různými větami 
Ramseyovského typu. Formuluje se zajímavý otevřený problém, který souvisí 



s dokazatelností určitých kombinatorických tvrzení v Peanově aritmetice. 
Nejen v první části, ale i ve zbývajících částech jsou vlastní výsledky doplněny velmi 

pěkným přehledem související literatury. To ukazuje, že autor se dobře orientuje ve 
velmi široké oblasti výzkumu, navíc dokáže vyhledávat vhodné otázky ke studiu. 
Domnívám se, že v uvedeném rozsahu je to u PhD. prací poměrně výjimečné. 

Celkově originální vědecké výsledky práce považuji za nadprůměrné ve srovnání s 
dalšími disertacemi, které jsem hodnotil v poslední době. Jedná se nepochybně o nové 
publikované a publikovatelné výsledky. Přibližně polovina výsledků již byla publikována v 
jednom kvalitním časopise (Journal of Graph Theory) a na konferenci (IWOCA). Zbylé 
výsledky jsou obsaženy ve dvou preprintech. Lze očekávat, že zejména výsledky o 
pokrývacích hrách povedou k velmi kvalitní publikaci.  

Prezentace 
Velmi kladně hodnotím úvodní kapitoly i úvod k jednotlivým výsledkům, jak již bylo 

naznačeno výše. Práce je mimořádně čtivá a svědčí o vyzrálosti autora.  
V technických částech práce jsem nenašel žádné problémy. I zde je text jasný, 

přehledný, dobře strukturovaný, a pokud mohu posoudit, tak jsou výsledky správné. 
V neposlední řadě je třeba zdůraznit kvalitní angličtinu. 

Drobné výhrady 
Vícečetné citace by měly být uváděny jako „[X,Y,Z]“ místo „[X], [Y], [Z]“. 
U sloves a odvozených tvarů jako „maximize, analyze, optimization, randomized“ 

bych považoval za standardnější uvedenou variantu amerického pravopisu se „z“. 
Na s. 50, druhý odstavec: Ocenil bych vysvětlení, proč jsou daná řešení na hvězdách 

jediná Nashova ekvilibria. 
Na s. 51, ř. 5, není jasné, o duálech kterých her se mluví. 
Na s. 61, ř. 3: Místo „submodular set function“ má zřejmě být „submodular cost 

function“. 

Celkové hodnocení 
Předložená práce obsahuje nové kvalitní vědecké výsledky. Zpracování materiálu je 

vynikající. Velmi dobrý dojem na mě udělala zejména vyvážená kvalita úvodních a 
technických částí práce. Pozitivně hodnotím také orientaci uchazeče v široké a aktuální 
oblasti. 

 
Uchazeč prokázal schopnost samostatné vědecké práce a prezentace výsledků.  
 
Jednoznačně doporučuji udělit titul PhD. 
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