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                Teoretick� informatika

                        (po§adavky ke zkouçce)

1. D…kladn� znalost z�kladnˇch pojm…, mezi kter‚ patýˇ

   - relace, souźin bin.  relacˇ, reflexivita, tranzitivita, symetrie,Ť
asymetrie,    antisymetrie,    ireflexivita,    tranzitivnˇ    uz�vŘr,Ť
ekvivalence, uspoý�d�nˇ, rozklad;
   -  operace, komutativnost,  asociativnost, distributivnost,  nulověŤ
a jednotkově prvek, morfismus,  podalgebra, kongruence, svaz, BooleovaŤ
algebra, Booleova funkce;
   -  grupoid,  pologrupa,  monoid,  grupa,  podgrupa, cyklick� grupa,Ť
okruh, dŘlitel‚ nuly, obor integrity, tŘleso, ireducibilnˇ polynom;
   -    regul�rnˇ   gramatika,    koneźně   automat   (deterministickěŤ
a nederministickě)
   -  neorientovaně  graf,  multigraf,  podgraf,  izomorfismus  graf…,Ť
souvislě graf, stupeĺ uzlu, soused, sled, tah, cesta, kru§nice, strom,Ť
matice incidence a sousednosti;
   - orientovaně graf, orientovan‚ spojenˇ,  or. tah, or. cesta, cykl,Ť
siln�  souvislost,  acyklickě  graf,  matice  incidence  a sousednostiŤ
orient. grafu;
   -  Euler…v  graf,  nez�vislost   a  dominance,  chromatick‚  źˇslo,Ť
vzd�lenost na grafu, excentricita, pr…mŘr, polomŘr;
   -  kostra, hodnost  a cyklomatick‚  źˇslo grafu,  minim�lnˇ kostra,Ť
bin�rnˇ strom, hranově ýez, plan�rnˇ graf;
   - sˇś, tok v sˇti.

      Znalostˇ uvedeněch  pojm… se rozumˇ jak  znalost jejich definiceŤ
tak schopnost uv‚st vhodně pýˇklad.

2. Schopnost  pou§ˇt pojm… a  postup… vylo§eněch v  pýedmŘtu na ýeçenˇŤ
konkr‚tnˇch  Łloh  (pýˇklad…).  Tyto  Łlohy  jsou  na  Łrovni  cviźenˇŤ
uvedeněch v uźebnici [1] na konci  odstavc…, v nich§ se zavedl nŘkterěŤ
z pojm… uvedeněch věçe, popý. na Łrovni cviźenˇ ve skriptu [3].

   Pýi jejich ýeçenˇ lze pou§ˇvat napý. tuto literaturu :

[1] Kol�ý,J.ćtŘp�nkov�,O.-Chytil,M.:  Logika, algebry a  grafy. Praha,Ť
                                      SNTL 1989.
[2] Kol�ý,J.: Grafy. [skriptum FEL ¬VUT], Praha, Vyd. ¬VUT 1989.

   Pýi zkouçce nenˇ dovoleno pou§itˇ tŘchto skript:

[3] Kol�ý,J.-Kroha,P.:  Grafy - Cviźenˇ.  [skriptum FEL ¬VUT],  Praha,Ť
                        Vyd. ¬VUT 1990 (a dýˇvŘjçˇ vyd�nˇ).

3. Zkouçka m� pˇsemnou a Łstnˇ ź�st, pˇsemn� ź�st je dvoustupĺov� (bezŤ
literatury  a  s  literaturou),  pýiźem§  v  prvnˇm  stupni  je  týebaŤ
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dos�hnout alespoĺ 50% ŁspŘçnosti.

Klasifikace : 1   >= 80 bod…
              2   >= 70 bod…
              3   >= 60 bod…
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