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1. Kombinatorické počítání (počet podmnožin, posloupnosti, permutace, počet 

uspořádaných podmnožin, počet podmnožin dané mohutnosti). 

2. Kombinatorické prostředky (indukce, porovnávání a odhady čísel, princip inkluze a 

exkluze, Dirichletův princip). 

3. Binomické koeficienty a Pascalův trojúhelník (binomická věta, Pascalův trojúhelník, 

identity v Pascalově trojúhelníku). 

4. Fibonacciho čísla (Fibonacciho úloha, identity s Fibonacciho čísly, formule pro 

Fibonacciho čísla). 

5. Grafy (definice, součet stupňů všech vrcholů v grafu, cesty, cykly, souvislost, 

eulerovské tahy, hamiltonovské cykly). 

6. Stromy (definice, počítání stromů, reprezentace stromů, počet neoznačených stromů). 

7. Hledání optima (problém minimální kostry, problém obchodního cestujícího). 

8. Kombinatorika v geometrii (průsečíky diagonál, počítání oblastí, konvexní 

mnohoúhelníky). 

9. Eulerova formule (rovinné grafy, Eulerova formule pro souvislé rovinné grafy, 

Eulerova formule pro mnohostěny). 

10. Barvení map a grafů (barvení oblastí dvěma barvami, barvení grafů dvěma barvami, 

barvení grafů více barvami, chromatické číslo grafu, barvení map, důkaz věty o pěti 

barvách, věta o čtyřech barvách). 
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požadavky k zápočtu:  - V průběhu semestru se budou psát dvě zápočtové písemné 

práce. První zápočtová písemná práce se píše v průběhu 

výukové části semestru a bude týden dopředu oznámena. Druhá 

zápočtová písemná práce se píše v prvním týdnu zkouškového 

období.  

- Za první zápočtovou písemnou práci je možné získat 0-100 

bodů. Počet získaných bodů je označen zp1.  

- Za druhou zápočtovou písemnou práci je možné získat 0-100 

bodů. Počet získaných bodů je označen zp2.  

- Dále je možné získat body za řešení problémových úloh, 

přičemž rozsah bodů problémové úlohy je stanoven na základě 

obtížnosti úlohy. Body za vyřešení problémové úlohy získává 

pouze první student, který své správné řešení prezentoval. Počet 

všech bodů získaných za problémové úlohy je označen pu.  

- Zápočet bude udělen pokud pu + zp1 + zp2 > 119.  

- Pokud student nesplní podmínky pro získání zápočtu, má 

možnost psát opravnou zápočtovou písemnou práci, přičemž má 

nárok na dva pokusy. Za opravnou zápočtovou písemnou práci 

je možné získat 0-200 bodů. Počet získaných bodů je označen 

ozp.  

- Zápočet bude udělen pokud pu + ozp > 119.  

 
 


