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11De�nice základních pojmùDøíve ne¾ pøistoupíme k jednotlivým tématùm, de�nujme si nìkteré základnípojmy teorie grafù. Dal¹í pojmy jsou zavedeny pøímo v tìch kapitolách, kamorganicky patøí.Neorientovaným grafem G = (V;E) nazýváme uspoøádanou dvojici(V;E), kde V je mno¾ina uzlù grafu a E � V [ �V2� je mno¾ina hran gra-fu G.3 Pokud je mno¾ina uzlù koneèná (resp. nekoneèná), pak graf nazývámekoneèný (resp. nekoneèný). Graf si mù¾eme pøedstavit jako mno¾inu bodùspojených èarami, u kterých nás nezajímá ani délka, ani tvar. Graf, který mù-¾eme v rovinì nakreslit tak, ¾e uzly jsou body roviny a hrany takové èáry, ¾e¾ádné dvì nemají spoleèný vnitøní bod, se nazývá rovinný.Hranu, která je dána dvojicí uzlù u; v, budeme oznaèovat uv. Uzly u; v na-zýváme koncové uzly hrany uv. Øíkáme, ¾e uzel u (resp. v) je incidentnís hranou uv a ¾e uzly u; v jsou sousední. Podobnì øekneme, ¾e hrana uv jeincidentní s uzly u; v. Hrana, která je incidentní s jediným uzlem, se nazý-vá smyèka. Poèet hran, které jsou incidentní s uzlem u, nazýváme stupeòuzlu u. Je-li stupeò uzlu u roven nule, pak uzel u nazýváme izolovaný. Pra-videlným grafem n-tého stupnì nazýváme graf, ve kterém má ka¾dý uzelstupeò rovný èíslu n.Bipartitním grafem G = (A;B) rozumíme graf, ve kterém mù¾eme mno-¾inu uzlù rozdìlit do dvou tøíd A;B tak, ¾e hrany spojují pouze uzly rùznýchtøíd.Podgrafem G0 = (V 0; E0) grafu G = (V;E) nazýváme graf, pro který platíV 0 � V a E0 � E. Je-li pøitom V 0 = V , pak podgraf G0 nazýváme faktorgrafu G. Pokud je faktor pravidelným grafem k-tého stupnì, pak øíkáme, ¾eje faktorem k-tého stupnì. Faktor 1. stupnì nazýváme lineární faktor apodobnì faktor 2. stupnì nazýváme kvadratický faktor.Posloupnost uzlù a hran grafu G tvaruu0; u0u1; u1; u1u2; u2; : : : ; un�1; un�1un; unnazýváme sledmezi uzly u0 a un. Øíkáme, ¾e tento sled zaèíná v uzlu u0 a konèív uzlu un. Èíslo n nazýváme délka sledu mezi uzly u0; un. Sled, ve kterém seka¾dá hrana grafu vyskytuje nejvý¹e jednou, nazýváme tah.Cesta je pak sled,3De�nici orientovaného grafu a pojmù s ním souvisejících zavedeme a¾ v kapitole 5. V tétochvíli se spokojíme pouze s konstatováním, ¾e v orientovaných grafech je na hranách vyzna-èena ¹ipkou orientace.



12ve kterém se ka¾dý uzel grafu vyskytuje nejvý¹e jednou. Tah, který obsahujev¹echny hrany grafu, nazýváme eulerovský.Souvislým grafem nazýváme graf, ve kterém pro libovolnou dvojici uzlùu; v existuje sled mezi uzly u; v.Komponentou grafu G nazýváme maximálnísouvislý podgraf grafu G.Souvislý pravidelný graf druhého stupnì nazýváme kru¾nice. Kru¾nici, kte-rá obsahuje v¹echny uzly grafu, nazýváme hamiltonovská. Hranu, která nele¾ína ¾ádné kru¾nici, nazývámemost. Pøedpokládejme dále, ¾e v grafu G existujídvì rùzné hrany uv1 a uv2, které souèasnì nepatøí do ¾ádné kru¾nice grafu G.Pak uzel u nazýváme artikulace grafu G.Hranovým stupnìm souvislosti grafu G nazýváme minimální poèethran, který musíme z grafu G odstranit, abychom dostali nesouvislý graf. Po-dobnì uzlovým stupnìm souvislosti grafu G rozumíme minimální poèetuzlù, po jejich¾ odstranìní vzniklý graf není souvislý.Grafy G1 = (V1; E1) a G2 = (V2; E2) nazýváme izomorfní, pokud existujeprosté zobrazení f mno¾iny V1 na mno¾inu V2 s touto vlastností: Dva uzly u; vjsou v grafu G1 spojeny hranou právì tehdy, jsou-li jejich obrazy u0; v0 spojenyhranou v G2.
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