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146Pøíloha 2[284] Borùvka, O.: O jistém problému minimálním. Práce Moravské Pøírodo-vìdecké spoleènosti, 3, 1926, è. 3, s. 37{58.Jedná se o první èlánek z teorie grafù od èeskoslovenského autora. Bo-rùvka vyøe¹il (v dne¹ní terminologii) otázku nalezení minimální kostryúplného ohodnoceného grafu, jeho¾ ohodnocení je ostré, tzn. ¾e libovolnédvì hrany jsou ohodnoceny rùznými èísly. Celý problém formuloval a øe-¹il v maticovém tvaru. Borùvka nalezl velmi efektivní algoritmus, kterýov¹em v práci podal komplikovaným zpùsobem. Celá problematika bylastudována v souvislosti s praktickým problémem vybudování elektrickérozvodné sítì. Tuto práci citoval Kruskal [402], díky kterému se úlohastala známou.[285] Borùvka, O.: Pøíspìvek k øe¹ení otázky ekonomické stavby elektrovod-ných sítí. Elektrotechnický obzor, 15, 1926, s. 153{154.V krátkém pøíspìvku je popsána metoda nalezení minimální kostry úpl-ného ohodnoceného grafu. Celý problém je ilustrován na pøíkladì, kdydanou mno¾inu bodù v rovinì je tøeba spojit hranami tak, aby vzniklýsystém byl souvislý a souèet délek v¹ech hran minimální. Je tak objasnìnpostup, který byl publikován v [284].[286] Jarník, V.: O jistém problému minimálním. (Z dopisu panu O. Borùvko-vi.). Práce Moravské Pøírodovìdecké spoleènosti, 6, 1930, è. 4, s. 57{63.Jedná se o èást dopisu adresovaného profesoru Borùvkovi. Autor reagovalna Borùvkùv algoritmus nalezení minimální kostry grafu [284]. Podobnìjako Borùvka uva¾oval úplný graf s ostrým ohodnocením hran a nalezljiný postup øe¹ení této úlohy. Práce upadla v zapomnìní a stejný postupobjevili znovu nezávisle na sobì v roce 1957 R. C. Prim [412] a v roce1959 E. W. Dijkstra [413].[287] Jarník, V. | Kössler, M.: O minimálních grafech, obsahujících n danýchbodù. Èasopis pro pìstování matematiky, 63, 1934, s. 223{235.Autoøi studovali problém nalezení takového spojení n bodù v rovinì sítí,která má nejkrat¹í mo¾nou délku. Jedná se o zobecnìní starého Steinerova



147problému z poèátku 19. století. J. Steiner tento problém øe¹il pouze protøi body.[288] Byd¾ovský, B.: Über eine ebene Kon�guration (124; 163). Vìstník Krá-lovské èeské spoleènosti nauk, 1939.[289] Metelka, J.: O jistých kon�guracích (124; 163) v rovinì. Vìstník Královskéèeské spoleènosti nauk, 1944.[290] Byd¾ovský, B.: Poznámky k teorii kon�gurace (124; 163). Èasopis propìstování matematiky, 74, 1950, s. 249{251.[291] Knichal, V.: O Kirchho�ových zákonech. Matematicko{fyzikálny sborníkSlovenskej akadémie vied a umení, 2, 1952, è. 3{4, s. 13{29.V práci je dokázána jednoznaènost a existence øe¹ení soustavy lineárníchalgebraických rovnic a lineárních diferenciálních rovnic, které popisujíchování proudù a napìtí v obecné elektrické síti, do jejich¾ obvodù jsouzapojeny lineární elementy odporové, kapacitní, indukèní a zdroje støída-vého napìtí.[292] Byd¾ovský, B.: Über zwei neue ebene Kon�gurationen (124; 163). Cze-choslovak Mathematical Journal, (79) 4, 1954, è. 3, s. 193{218.[293] Fiedler, M.: Geometrie simplexu v En I, II, III. Èasopis pro pìstovánímatematiky, 79, 1954, s. 297{320; 80, 1955, s. 462{476; 81, 1956, s. 182{223.V práci jsou studovány vlastnosti simplexù vEn. V první èásti je napø. øe-¹ena otázka, za jakých podmínek existuje n-simplex, je-li o jeho vnitøníchúhlech pøedepsáno, které jsou ostré, které pravé a které tupé. V druhéèásti práce jsou studovány význaèné mno¾iny simplexù a dokazují se vì-ty o isogonální pøíbuznosti. Ve tøetí èásti se studují vlastnosti nìkterýchspeciálních druhù simplexù.[294] Jakubík, J.: O gra�èeskom izomor�zme struktur. Czechoslovak Mathe-matical Journal, 4 (79), 1954, è. 2, s. 131{142.V práci jsou øe¹eny následující problémy:1. Najít svaz, jeho¾ neorientovaný graf je izomorfní s grafem daného ko-neèného svazu.2. Najít nutnou a postaèující podmínku pro to, aby ka¾dý svaz S0, jeho¾graf je izomorfní s grafem koneèného svazu S, byl izomorfní se svazem S.[295] Èulík, K.: Poznámka k problému K. Zarankiewicze Práce Brnìnskézákladny Èeskoslovenské Akademie Vìd, 27, 1955, è. 7, s. 341{348.V obecném pøípadì mù¾eme problém K. Zarankiewicze formulovat tak-to: Nech» symbol Amn (k) oznaèuje matici typu m=n vytvoøenou z k èíselrovných nule a mn� k èísel rùzných od nuly. Øekneme, ¾e matice Amn (k)



148 má vlastnost z(i; j), jestli¾e existuje její podmatice P ij (ij), tj. podma-tice typu i=j a hodnosti nula. Koneènì nech» K je mno¾ina v¹ech èíselk, pro nì¾ platí, ¾e ka¾dá matice Amn (k) má vlastnost z(i; j). Pro èíslai; j;m; n de�nujeme funkci Zi;j(m;n) = mink2K k. Problém spoèívá v na-lezení hodnot této funkce. Práce navazuje na èlánek polského matematikaW. Sierpi�nského, který odvodil nìkolik hodnot funkce Zi;j(m;n). Vzorecpro výpoèet hodnot této funkce odvodil Èulík v práci [301].[296] Havel, V.: Poznámka o existenci koneèných grafù. Èasopis pro pìstovánímatematiky, 80, 1955, è. 4, s. 477{480.V práci je uveden algoritmus, podle nìho¾ lze rozhodnout, zda posloup-nost pøirozených èísel a1; a2; � � � ; an je grafová, tedy zda existuje koneènýgraf, jeho¾ uzly mají stupnì rovny èlenùm posloupnosti.[297] Kotzig, A.: Príspevok k teórii eulerovských polyédrov. Matematicko{fyzikálný èasopis Slovenskej Akadémie Vied, 5, 1955, è. 2, s. 101{113.V práci jsou dokázána následující tvrzení:1. V ka¾dém eulerovském mnohostìnu existuje nejménì jedna hrana ta-ková, ¾e souèet stupòù vrcholù incidentních s touto hranou je � 13.2. Jestli¾e mnohostìn má pouze vrcholy stupnì � 4, pak èíslo 13 v pøed-cházející vìtì je mo¾no sní¾it na 11.[298] Kotzig, A.: O istých rozkladoch grafu. Matematicko{fyzikálný èasopisSlovenskej Akadémie Vied, 5, 1955, è. 3, s. 144{151.V práci je zaveden pojem stupeò souvislosti mezi uzly a pomocí toho-to pojmu je de�nována jistá relace ekvivalence mezi uzly grafu. Tìchtopojmù je dále vyu¾ito ke studiu rozkladù pravidelných grafù na lineárnífaktory.[299] Metelka, J.: O rovinných kon�guracích (124; 163). Èasopis pro pìstovánímatematiky, 80, 1955, è. 2, s. 133{145.[300] Metelka, V.: O jistých rovinných kon�guracích (124; 163), které obsahujíaspoò jeden bod typu D. Èasopis pro pìstování matematiky, 80, 1955,è. 2, s. 146{151.[301] Èulík, K.: Teilweise Lösung eines verallgemeinerten Problems von K. Za-rankiewicz. Annales Polonici Mathematici, 3, 1956, è. 1, s. 165{168.V práci je odvozen vzorec pro urèení hodnot funkce Zi;j(m;n), která bylade�nována v práci [295].[302] Kotzig, A.: Význam kostry grafu pre kon¹trukciu kompozièných bázistých èiastoèných grafov.Matematicko{fyzikálný èasopis Slovenskej Aka-démie Vied, 6, 1956, è. 2, s. 68{77.



149V práci autor vychází ze základních vìt o kostøe grafu a o fundamen-tálním systému kru¾nic. Je zkoumána mo¾nost existence kompozièníchbází kru¾nic grafu, které nejsou fundamentálním systémem kru¾nic ¾ád-né kostry grafu, ale také zda existují kompozièní báze kru¾nic, které jsoufundamentálním systémem kru¾nic nìkolika koster.[303] Kotzig, A.: Poznámky k Listingovej vete o rozklade grafu na otvorené»ahy. Èasopis pro pìstování matematiky, 81, 1956, è. 4, s. 396{404.V práci je odvozeno nìkolik vìt pro pravidelné grafy lichého stupnì, kterénavazují na Listingovu vìtu o rozkladu grafu na otevøené tahy. Je odvo-zena nutná podmínka pro existenci systému otevøených tahù se stejnýmpoètem hran.[304] Kotzig, A.: Eulerovské èiary a rozklady pravidelného grafu párnehostupòa na dva faktory rovnakého stupòa. Matematicko{fyzikálný èasopisSlovenskej Akadémie Vied, 6, 1956, è. 3, s. 133{136.Práce se zabývá rozklady pravidelného grafu 2n-tého stupnì na dva fak-tory n-tého stupnì pomocí tzv. støídavého zaøazování hran eulerovskéhotahu grafu. Je ukázána mo¾nost zobrazení systému v¹ech eulerovskýchtahù souvislého pravidelného grafu sudého stupnì na systém v¹ech jehorozkladù na dva faktory stejného stupnì.[305] Kotzig, A.: Súvislos» a pravidelná súvislos» koneèných grafov. Bratislava,1. vyd., 1956.Práce je rozdìlena do ètyø èástí. Autor nejprve na nìkolika stranách de-�nuje základní pojmy (napø. podgraf, faktor, primitivní graf, tah, cesta,kru¾nice ap.). V druhé èásti se zabývá rozklady grafù, které charakteri-zují jeho souvislost. Tøetí èást je zamìøená na souvislost v pravidelnýchgrafech. Poslední èást doplòuje a systematizuje pøedcházející výsledkya navazuje na práci [302].[306] Sedláèek, J.: O jednom extrémním rovinném grafu. Èasopis pro pìstovánímatematiky, 81, 1956, è. 4, s. 426{430.Pøíspìvek navazuje na práci A. Errery [180], zobecòující známý problémtøí studní. J. Sedláèek urèil maximální poèet neprotínajících se obloukù,které spojují body xi; yj; zl(1 � i � a1; 1 � j � a2; 1 � l � a3; 2 � a1 �a2 � a3) v rovinì, pøi èem¾ se pøipou¹tìjí jen oblouky xiyj ; xizl; yjzl.[307] Èulík, K.: O jedné vlastnosti celoèíselných nezáporných øe¹ení rovnicePki=1 ri = n. Èasopis pro pìstování matematiky, 82, 1957, è. 3, s. 353{359.Øe¹ením rovnice Pki=1 ri = n, kde k; n jsou daná pøirozená èísla, rozu-míme systém frigki=1 celých a nezáporných èísel ri; i = 1; 2; : : : ; k, kterývyhovuje rovnici. Autor øe¹í otázku, pro která øe¹ení této rovnice nabývávýraz Pki=1 �ric �, kde c � 0 je celé dané èíslo, minimální hodnoty a jakáje tato hodnota. Otázka souvisí s problémem K. Zarankiewicze.



150[308] Èulík, K.: O cyklických grafech. Èasopis pro pìstování matematiky, 82,1957, è. 4, s. 462.Jedná se o vlastní referát o pøedná¹ce proslovené v Brnì 13. 5. 1957.V práci jsou uvedeny nìkteré výsledky, které byly pozdìji publikoványv [316]. Grafy jsou zde studovány v souvislosti s binárními relacemi.[309] Èulík, K.: Theorie zobecnìných kon�gurací. Práce Brnìnské základnyÈeskoslovenské Akademie Vìd, 29, 1957, è. 5, s. 225{255.V práci je studován pojem zobecnìné kon�gurace. Je-li dán neorientovanýgraf G a pøedem zadán nìjaký jeho chromatický rozklad, lze tuto dvojici(graf a jeho rozklad) nazvat zobecnìnou kon�gurací. Pozornost je vìnová-na takovým grafùm bez smyèek, pro nì¾ je chromatický rozklad koneènýa uspoøádaný (tedy je pevnì urèeno, které prvky kon�gurace jsou prv-ního, druhého, : : : , k-tého druhu). Pokud graf neobsahuje izolované uzlynazýváme tuto kon�guraci königovskou.[310] Fiedler, M.: Über qualitative Winkeleigenschaften der Simplexe. Cze-choslovak Mathematical Journal, 7, 1957, è. 3, s. 463{478.V první èásti práce se studují kvalitativní vlastnosti vnitøních úhlùk-rozmìrných hran n-simplexù (2 � k � n) za pomoci jistého ohod-noceného grafu. V druhé èásti jsou zkoumány pravoúhlé n-simplexy.[311] Fiedler, M.: Einige Sätze aus der metrischen Geometrie der Simplexe ineuklidischen Räumen. Schr. Forschungsinst. Math., 1, 1957, s. 157.Práce navazuje na [293]. Autor odvodil nìkteré jednoduché geometrickévlastnosti simplexù, jejich¾ grafem je orientovaná hrana.[312] Kotzig, A.: Z teórie koneèných pravidelných grafov tretieho a ¹tvrtéhostupòa. Èasopis pro pìstování matematiky, 82, 1957, è. 1, s. 76{92.V èlánku se pojednává o systémech úhlù koneèného grafu a o jejich vzta-hu k systému v¹ech eulerovských podgrafù daného grafu. Ze získanýchvýsledkù se odvozují dùsledky pro pravidelné grafy tøetího stupnì obec-nì a zvlá¹tì pak pro takové, které mají alespoò jeden lineární faktor, resp.které se dají rozlo¾it na tøi lineární faktory. Na základì tìchto poznat-kù jsou odvozeny vìty o existenci lineárních faktorù a hamiltonovskýchkru¾nic v jistých pravidelných grafech ètvrtého stupnì.[313] Metelka, V.: Rovinné kon�gurace (124; 163), které obsahují D-body. Èa-sopis pro pìstování matematiky, 82, 1957, è. 4, s. 385{439.[314] Sedláèek, J.: O koneèných orientovaných grafech. Èasopis pro pìstovánímatematiky, 82, 1957, è. 2, s. 195{215.Práce má ètyøi èásti. První èást obsahuje de�nice základních pojmù.V druhé se studují báze hran sítí (tj. úplných orientovaných grafù). Èást



151tøetí je vìnována dobøe orientovaným grafùm (tj. grafùm, v nich¾ z ka¾dé-ho uzlu mù¾eme dojít po dráze do ka¾dého dal¹ího). Ukazuje se souvislosts algebraickým pojmem nerozlo¾itelné matice a odhad poètu cyklù dobøeorientovaného grafu. Ètvrtá èást si v¹ímá acyklických grafù.[315] Bílý, J. | Fiedler, M. | No¾ièka, F.: Die Graphentheorie in Anwendungauf das Transportproblem. Czechoslovak Mathematical Journal, (83) 8,1958, è. 1, s. 94{121.V práci je vyu¾ito poznatkù teorie grafù k odvození nìkolika vìt, kterétvoøí teoretický základ k øe¹ení dopravního problému. Na nìkolika pøí-kladech je ilustrováno praktické u¾ití uvedené metody. Autoøi v krátkostiukazují historii tohoto problému.[316] Èulík, K.: Zur Theorie der Graphen. Èasopis pro pìstování matematiky,83, 1958, è. 2, s. 133{155.V práci se zavádí základní algebraické pojmy (obecné) teorie grafù (v ana-logii k teorii grup) a dokazují nìkteré základní vìty o vztazích mezi nimi.Jestli¾e specializujeme podmínky kladené na grafy, ukazuje se, ¾e obec-nými de�nicemi jsou zavedeny nové pojmy a obecnými vìtami získánynové výsledky, napø. v teorii èásteènì uspoøádaných mno¾in (napø. poj-my homomor�smu, jednoduchosti a souvislosti).[317] Èulík, K.: O cyklech cyklických grafù. Èasopis pro pìstování matematiky,83, 1958, è. 4, s. 440{450.Vy¹etøují se otázky existence, poètu a délky cyklù a oboustrannì nekoneè-ných drah grafu F (%), jeho¾ binární relace % splòuje podmínku cykliènosti(Zk), která je do jisté míry analogická (pro k = 3) podmínce tranzitivity.Pøitom se vyu¾ívá pojmù a výsledkù z [316]. Dokazuje se napøíklad, ¾egraf, který obsahuje alespoò jeden cyklus a který je souvislý, je Zk-grafemprávì tehdy, kdy¾ je homomorfním vzorem cyklu délky k (k � 3).[318] Èulík, K.: O kritických grafech. Èasopis pro pìstování matematiky, 83,1958, è. 4, s. 472{473.Vlastní referát o pøedná¹ce proslovené dne 14. 4. 1958 v Brnì. Je studovánpojem chromatického rozkladu koneèného neorientovaného grafu F (%),(% � F � F je areexivní a symetrická binární relace), kterým se rozumírozklad �F na mno¾inì F , který splòuje podmínku x; y 2 P; P 2 �F )(x; y) 62 %.[319] Fiedler, M. | Sedláèek, J.: O W -basích orientovaných grafù. Èasopispro pìstování matematiky, 83, 1958, è. 2, s. 214{225.V práci se hovoøí o jistých podgrafech orientovaných grafù, které auto-øi nazývají W -báze. Souvislý orientovaný graf G s jediným uzlem, kterýnení koncový pro ¾ádnou hranu G, nazýváme W -graf; je-li W -graf stro-mem, mluvíme o W -stromì. W -bází orientovaného grafu G rozumíme



152 takový jeho podgraf, který obsahuje v¹echny uzly grafu G a ka¾dá je-ho komponenta je W -strom. Tento pojem má jistý význam jednak proacyklické, jednak pro dobøe orientované grafy. Ukazuje se také souvislosttìchto podgrafù s determinanty.[320] Kosmák, L.: Poznámka o øe¹eních rovnice Pki=1 ri = n celými nezápor-nými èísly. Èasopis pro pìstování matematiky, 83, 1958, è. 1, s. 80{82.V èlánku je podán jednodu¹¹í dùkaz nìkterých vztahù práce [307], kterýumo¾òuje i jisté zesílení v ní uvedených tvrzení.[321] Kotzig, A.: Rozklad koneèného pravidelného grafu nepárneho stupòa nadva faktory. Èasopis pro pìstování matematiky, 83, 1958, è. 1, s. 27{32.V práci je odvozena nutná a postaèující podmínka pro existenci rozkladukoneèného pravidelného grafu G (2n + 1)-ního stupnì na dva faktorya to na faktor n-tého stupnì a faktor (n + 1)-ního stupnì pro libovolnépøirozené èíslo n. Takový rozklad existuje právì tehdy, kdy¾ v G existujeListingùv systém tahù, ve kterém má ka¾dý tah lichý poèet hran.[322] Kotzig, A.: Poznámka k rozkladom koneèných párnych pravidelných gra-fov na lineárne faktory. Èasopis pro pìstování matematiky, 83, 1958, è. 3,s. 348{354.V práci je studován vztah mezi poètem kru¾nic v kompozicích lineárníchfaktorù daného rozkladu koneèného bipartitního pravidelného grafu G(2n+1)-ního stupnì a poètem jeho uzlù. Je odvozena nutná podmínka proexistenci takového rozkladu koneèného bipartitního pravidelného grafu nalineární faktory taková, ¾e kompozice libovolných dvou rùzných faktorùrozkladu je hamiltonovskou kru¾nicí grafu.[323] Pták, V.: Ob odnoj kombinatornoj tìoreme i jejo primenìnii k nìotrica-tìlnym matricam. Czechoslovak Mathematical Journal, (83) 8, 1958, è. 4,s. 487{495.Celá øada vlastností nezáporných matic má èistì kombinatorický charak-ter. Autor se zabýval touto otázkou a podaøilo se mu najít prostý kom-binatorický princip, který tvoøí podstatu mnoha vlastností nezápornýchmatic.[324] Pták, V. | Sedláèek, J.: Ob indìkse imprimitivnosti nìotricatìlnychmatric. Czechoslovak Mathematical Journal, (83) 8, 1958, è. 4, s. 496{501.Práce navazuje na [323] a nìkteré její výsledky vyu¾ívá ke zkoumáníindexu imprimitivity nezáporných matic.[325] Sedláèek, J.: O konstrukcích orientovaných grafù. Pokroky Matematiky,Fyziky a Astronomie, 3, 1958, è. 3, s. 273{276.



153V práci je Listingova vìta formulovanápro neorientované grafy zobecnìnana grafy orientované.[326] Sedláèek, J.: Poznámka k jednomu problému o eulerovských grafech.Matematicko{fyzikálný èasopis Slovenskej Akadémie Vied, 8, 1958, è. 3,s. 151{154.Práce navazuje na výsledky O. Oreho a F. Baeblera, kteøí studovali eu-lerovské grafy, v nich¾ existuje uzel c takový, ¾e ka¾dá kru¾nice grafuprochází uzlem c. Autor ukazuje nìkterá mo¾ná zobecnìní studovanéhoproblému.[327] Èulík, K.: O lexikogra�ckém souètu èásteènì uspoøádaných mno¾in. Èa-sopis pro pìstování matematiky, 84, 1959, è. 1, s. 16{30.V práci je ukázáno, ¾e nikoli ka¾dá èásteènì uspoøádaná mno¾ina je lexi-kogra�ckým souètem systému èásteènì uspoøádaných a lexikogra�cky ne-rozlo¾itelných mno¾in pøes èásteènì uspoøádanou a lexikogra�cky neroz-lo¾itelnou mno¾inu.Dále se studují základní vlastnosti vlo¾ených èásteènìuspoøádaných podmno¾in, rozklady ve vlo¾ené a lexikogra�cky nerozlo¾i-telné èásteènì uspoøádané podmno¾iny a faktorové èásteènì uspoøádanémno¾iny, které jsou lexikogra�cky nerozlo¾itelné, na dané èásteènì uspo-øádané mno¾inì.[328] Èulík, K.: On chromatic decompositions and chromatic numbers ofgraphs. Spisy Pøírodovìdecké Fakulty University Brno, 1959, è. 4, s. 177{185.Autor odvodil nutnou a postaèující podmínku, kdy má daný neoriento-vaný graf dané uzlové chromatické èíslo. Vyslovil hypotézu ekvivalentníhypotéze ètyø barev.[329] Èulík, K.: Über die Homomorphismen der teilweise geordneten Mengenund Verbände. Czechoslovak Mathematical Journal, 9, 1959, è. 4, s. 496{518.V práci se zavádí a studují tøi typy homomor�smù teorie èásteènì uspo-øádaných mno¾in. Teorie tìchto homomor�smù je velmi podobná teoriihomomor�smù grafù. Pøitom se ukazuje, ¾e základní pojmy této teo-rie jsou pøirozeným zpùsobem svázány s pojmem lexikogra�ckého souètua lexikogra�cké nerozlo¾itelnosti èásteènì uspoøádaných mno¾in.[330] Kotzig, A.: O rovnová¾ne orientovaných koneèných grafoch. Èasopis propìstování matematiky, 84, 1959, è. 1, s. 31{45.V práci se studují nìkteré vlastnosti takzvaných rovnová¾nì orientova-ných grafù, kterými se rozumí orientované grafy bez izolovaných uzlù, vekterých poèet hran smìøujících do libovolného uzlu je roven poètu hranz nìj vystupujících. Navazuje se zde na známé vìty o rozkladu takovýchgrafù na cykly, dále na nìkteré vìty o vlastnostech eulerovských grafù



154 a odvozují se vìty umo¾òující nebo usnadòující stanovení poètu rùznýchrovnová¾nì orientovaných podgrafù daného orientovaného grafu. Ukazujese zde nakonec na mo¾nost aplikací získaných výsledkù pøi øe¹ení úlohystanovit poèet rùzných lineárních faktorù v daném bipartitním grafu.[331] Kotzig, A.: Z teórie koneèných grafov s lineárnym faktorom I.Matematicko{fyzikálný èasopis Slovenskej Akadémie Vied, 9, 1959, è. 2,s. 73{91.V práci se zkoumají novým zpùsobem základní vlastnosti koneèných gra-fù obsahujících nejménì jeden lineární faktor. Je de�nováno jádro grafua relace � a 
 na mno¾inì uzlù grafu. Vy¹etøují se základní vlastnostitìchto relací.[332] Kotzig, A.: Z teórie koneèných grafov s lineárnym faktorom II.Matematicko{fyzikálný èasopis Slovenskej Akadémie Vied, 9, 1959, è. 3,s. 136{159.Práce je pokraèováním [331]. V úvodu je de�nován nasycený graf a jsouodvozeny jeho základní vlastnosti. Zvlá¹tní pozornost je vìnována grafùms lineárním faktorem a s nulovým jádrem. Ze získaných výsledkù je mo¾noodvodit øadu vìt o pravidelných grafech s lineárním faktorem.[333] Novák, J.: U¾ití kombinatorikyke studiu rovinných kon�gurací (124; 163).Èasopis pro pìstování matematiky, 84, 1959, è. 3, s. 257{281.[334] Sedláèek, J.: O jednom typu dobøe orientovaných grafù. Èasopis propìstování matematiky, 84, 1959, è. 1, s. 7{15.Práce si v¹ímá dobøe orientovaných grafù, jejich¾ v¹echny cykly procházejítým¾ uzlem, který nazýváme centrem grafu. Zejména se studují koneènéneorientované grafy G, jejich¾ ka¾dý uzel lze pokládat za centrum dobøeorientovaného grafu ~G, který vznikne vhodnou orientací hran grafu G.[335] Sedláèek, J.: O incidenèních maticích orientovaných grafù. Èasopis propìstování matematiky, 84, 1959, è. 3, s. 303{316.V této práci se ukazuje, ¾e mnohé vlastnosti matic je mo¾no studovatprostøednictvím teorie orientovaných grafù. Zejména se zde studují pri-mitivní nezáporné nerozlo¾itelné matice. Je známo, ¾e nìkteré vlastnostispektra symetrické matice je mo¾no odvodit z geometrických vlastnostíneorientovaného grafu, pro nìj¾ je tato maticematicí sousednosti. Nìkterévýsledky jsou odvozeny i pro matice odpovídající orientovaným grafùm.[336] Èulík, K.: K jedné extremální úloze o chromatických èíslech koneènýchgrafù. Èasopis pro pìstování matematiky, 85, 1960, è. 1, s. 14{17.V této práci se studuje otázka, jak se zmìní chromatické èíslo koneènéhoneorientovaného grafu, kdy¾ k nìmu pøidáme pøedepsaný poèet dal¹íchhran.



155[337] Èulík, K.: Úloha è. 1. Èasopis pro pìstování matematiky, 85, 1960, s. 92.Autor zobecnil úlohu nalezení minimální kostry. Cílem úlohy je konstruk-ce minimálního souvislého podgrafu grafu G, který obsahuje v¹echny uzlygrafu G a pøi odstranìní libovolné hrany zùstává nadále souvislý.[338] Èulík, K.: K jednomu minimálnímu problému O. Borùvky Èasopis propìstování matematiky, 85, 1960, è. 1, s. 93{94.Jedná se o vlastní referát K. Èulíka o pøedná¹ce proslovené dne 4. 5.1959 v Brnì. Ve struènosti je zachycen dosavadní vývoj øe¹ení problémunalezení minimální kostry grafu (O. Borùvka, V. Jarník, J. B. Kruskal,A. Kotzig). Je ukázáno, ¾e v pøípadì neostrého ohodnocení hran gra-fu mù¾eme dostateènì malou zmìnou ohodnocení dosáhnout ohodnoceníostrého, ani¾ to bude mít vliv na minimální kostru co do její minimality.[339] Kotzig, A.: Z teórie koneèných grafov s lineárnym faktorom III.Matematicko{fyzikálný èasopis Slovenskej Akadémie Vied, 10, 1960, è. 4,s. 205{215.Práce je zavr¹ením výsledkù získaných v [331, 332]. V práci jsou vy¹etøo-vány vlastnosti obecných grafù, ve kterých pro libovolné dva uzly platí,¾e jsou v relaci 
, a potom nasycených grafù se stejnou vlastností.[340] Machek, J.: A note on the solution of the transportation problem bythe simplex method. Èasopis pro pìstování matematiky, 85, 1960, è. 1,s. 44{50.V práci je z obecné simplexové metody lineárního programování odvozenalgoritmus pro øe¹ení tzv. dopravního problému, který byl doposud øe¹engeometrickou cestou.[341] Maøík, J. | Pták, V.: Norms, spectra and combinatorial properties ofmatrices. Czechoslovak Mathematical Journal, (85) 10, 1960, è. 2, s. 181{196.Hlavní výsledek práce je tento: Polo¾me jAj = maxiPk jaikj pro libovol-nou matici A = (aik). Buï n pøirozené èíslo. Pak n2� n+ 1 je minimumze v¹ech èísel q s následující vlastností: Je-li A matice øádu n taková, ¾ejAj = � � � = jAqj = 1, pak jArj = 1 pro v¹echna r.[342] Sekanina, M.: On an ordering of the set of vertices of a connected graph.Spisy Pøírodovìdecké Fakulty University Brno, 1960, è. 4, s. 137{141.Autor ukázal, ¾e tøetí mocnina libovolného souvislého grafu je hamilto-novsky souvislý graf.[343] Èulík, K.: Some notes on �nite state languages and events represented by�nite automata using labelled graphs. Èasopis pro pìstování matematiky,86, 1961, è. 1, s. 43{55.



156 Teorie pojmenovaných grafù je vyu¾ito k dùkazu ekvivalence pojmù jazy-ka s koneènì mnoha stavy s pojmem jevu representovatelného koneènýmiautomaty. Dále jsou uvedeny nìkteré mo¾nosti zobecnìní nebo specialisa-ce pojmù gramatiky s koneènì mnoha stavy a pojmu koneèného automatu(zejména je zaveden pojem nedeterminovaného koneèného automatu).[344] Fiedler, M.: Über die qualitative Lage des Mittelpunktes der umgeschrie-benen Hyperkugel in n-Symplex. I. Commentationes Mathematicae Uni-versitatis Carolinae, 2, 1961, è. 1, s. 2{51.Autor navazuje na pøedcházející své práce [293, 310]. Pojmù teorie grafùvyu¾ívá ke studiu n-simplexù a speciálních typù matic.[345] Fiedler, M. | No¾ièka, F.: Ob odnom kritìrii v tìorii transportnoj pro-blemy.Czechoslovak Mathematical Journal, (86) 11, 1961, è. 2, s. 204{212.Práce navazuje na [315], kde bylo de�nováno tzv. prosté øe¹ení dopravníhoproblému, které má v praxi znaèný význam. Autoøi odvodili kriterium,které umo¾ní stanovit, zda nalezené øe¹ení je prosté. V¹e je ilustrovánoøe¹enými pøíklady.[346] Koman, M.: Úloha o ¹achovnici a její zobecnìní v teorii grafù. Èasopispro pìstování matematiky, 86, 1961, è. 3, s. 344{351.V první èásti práce se øe¹í úloha o poètu rùzných n-tahových pøemístìníchvì¾e na ¹achovnici o p:q polích z pole P na pole P 0. V druhé èásti je úlohazobecnìna pro speciální tøídu orientovaných grafù.[347] Kotzig, A.: Súvislé podgrafy s minimálnou hodnotou v koneènom sú-vislom grafe. Èasopis pro pìstování matematiky, 86, 1961, è. 1, s. 1{6.V èlánku autor zobecòuje problém nalezení minimální kostry grafu nagrafy, které nejsou ohodnoceny ostøe. Tì¾i¹tì práce spoèívá v odvoze-ní nutné a postaèující podmínky pro existenci jediné minimální kostryv takovém grafu.[348] Kotzig, A.: Ob osnovach grafov porjadka vys¹ego, èem pervogo. Èasopispro pìstování matematiky, 86, 1961, è. 3, s. 288{307.Práce je vìnována kostrám k-tého øádu, kterými rozumíme minimálnísouvislý podgraf grafu G, který obsahuje v¹echny uzly grafu G a zùstávásouvislým po odstranìní ménì jak k libovolných hran. Autor odvodil nut-nou a postaèující podmínku pro existenci takové kostry a nalezl metodujejí konstrukce. Jsou zde naznaèeny mo¾nosti praktického vyu¾ití tìchtovýsledkù.[349] Kotzig, A.: Beitrag zur Theorie der endlichen gerichteten Graphen.Wissenschaftliche Zeitschrift Universität Halle, X=1, 1961, s. 118{125.



157Práce navazuje na nìkteré výsledky z prací [298, 305] týkající se otázeksouvislosti neorientovaných grafù. Problém je roz¹íøen na grafy orientova-né. Tím práce rozvíjí teorii orientovaných grafù, kterou Kotzig studovalji¾ v práci [330]. Je de�nován pojem symetricky orientovaný graf a jsoustudovány jeho vlastnosti.[350] Bosák, J.: Vy¹etrovanie grafov pomocou matíc. Èasopis pro pìstovánímatematiky, 87, 1962, è. 3, s. 284{289.V práci jsou de�novány ètyøi èíselné funkce ètvercových matic. Je uvedenrekurentní zpùsob výpoètu hodnot tìchto funkcí a pou¾ití tìchto funkcína urèení poètu nìkterých podgrafù, faktorù, kru¾nic, hamiltonovskýchkru¾nic a cest daného grafu.[351] Bosák, J.: O istej triede orientovaných grafov. Matematicko{fyzikálnýèasopis Slovenskej Akadémie Vied, 12, 1962, s. 81{84.V práci jsou studovány vlastnosti (u; v)m-grafù. Takto nazýváme koneènéorientované grafy ~G, obsahující uzly u 6= v takové, ¾e ~G mù¾eme rozlo¾itna m tahù z uzlu u do uzlu v.[352] Dole¾al, V. | Vorel, Z.: Theory of Kirchho�'s networks. Èasopis propìstování matematiky, 87, 1962, è. 4, s. 440{476.V práci je zaveden pojem abstraktní sítì, který je jistým zobecnìnímpojmu elektrické sítì se soustøedìnými parametry. Abstraktní sí» je de-�nována pomocí grafu, který charakterizuje topologickou strukturu sítì,a zobecnìné impedanèní matice Z, její¾ prvky jsou z nìjakého tìlesa T .Je ukázána transformace promìnných, která pøevede úlohu øe¹ení sítìv èasové oblasti na soustavu obyèejných diferenciálních rovnic vyøe¹enýchvzhledem k nejvy¹¹ím derivacím. Odtud jsou odvozeny nìkteré výsledkytýkající se kompatibility poèáteèních podmínek.[353] Dole¾al, V. | Prokop, J. | Vorel, Z.: Úloha teorie grafù pøi øe¹eníelektrických sítí. Aplikace Matematiky, 7, 1962, è. 5, s. 331{343.Práce podává pøehled tìch metod øe¹ení elektrických obvodù se soustøe-dìnými prvky, které vyu¾ívají topologických vlastností obvodù. V prvéèásti je formulován problém pasivní elektrické sítì a uvedena Kirchho�o-va pravidla. V druhé èásti jsou uvedeny nìkteré modernìj¹í metody, kteréjsou vhodné i k øe¹ení sítí s aktivními prvky.[354] Kotzig, A.: Postrojenije gamiltonovskich grafov tre»jej stìpeni. Èasopispro pìstování matematiky, 87, 1962, è. 2, s. 148{168.Práce obsahuje výsledky studia hamiltonovských grafù tøetího stupnì(hamiltonovským grafem se rozumí takový graf, který se dá rozlo¾it nalineární faktory tak, ¾e kompozice libovolných dvou z tìchto faktorù je ha-miltonovskou kru¾nicí grafu). Je odvozena jednoduchá metoda umo¾òují-cí pomocí dvou základních konstrukèních prvkù sestrojit libovolný hamil-



158 tonovský graf tøetího stupnì. Je pøitom ukázáno, ¾e staèí vyjít z nejjed-nodu¹¹ího takového grafu, kterým je graf sestávající ze dvou uzlù a ze tøíhran, které tyto uzly spojují. Nìkolik poznámek je vìnováno i rovinnýmhamiltonovským grafùm tøetího stupnì, zejména je ukázáno, ¾e neexistu-je takový bipartitní hamiltonovský graf tøetího stupnì s více ne¾ dvìmauzly, který by byl rovinný.[355] Kotzig, A.: Ob odnom metodì issledovanija konìènych grafov. Èasopispro pìstování matematiky, 87, 1962, è. 4, s. 477{488.V práci je rozebrána metoda zkoumání koneèných grafù, která spoèíváv tom, ¾e se odvozují a vyu¾ívají dùsledky, které vyplývají ze dvou jed-noduchých podmínek kladených na zkoumanou vlastnost T jisté tøídygrafù G. Ukazuje se, ¾e výsledky získané touto cestou usnadòují cestupro øe¹ení nových problémù. Jako pøíklady vlastnosti T jsou uvedeny: Gje souvislý graf, v G existuje alespoò jeden lineární faktor, G je rovinnýgraf, v G existuje hamiltonovská kru¾nice ap.
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