
Rozhodněte, pro která m,n platí že Km = Cn ,neboli který úplný graf je zároveň kružnicí?

Platí že: K3 = C3 
- každý uzel inciduje (objevuje) se dvěma hranami
- z každého uzlu se lze dostat do libovolného jiného uzlu po hranách

Jestliže mi vzniká jenom jedna jediná, měli bychom dokázat, že opravdu je jenom jedna jediná. Jak 
na to? Musí platit dvě podmínky:

Jestliže jsou ty grafy stejné, tak musí mít stejný počet uzlů. To znamená, že musí platit: 
velikost V(Km) se rovná velikost V(Cn). Kolik prvků má úplný graf uzlů? m Kolik prvků má 
kružnice? n Takže první podmínka která musí platit: m=n.

počet vrcholů |V(Km)| = |V(Cn)| m = n

druhá podmínka:
počet hran |E(Km)| = |E(Cn)| (m*(m-1))/2 = n

Kolik hran má kružnice na n uzlech? n 

Kolik hran má úplný graf na n uzlech?
m∗(m−1)

2

Vyřeším soustavu rovnic o dvou neznámých:



Nulu můžu vyškrtnout, protože graf má m uzlů, což jsme dokázali, zůstalo jediné řešení: 3. 
Dokázali jsme , že takový graf existuje, který je zároveň kružnicí a úplným grafem: a to je kružnice 
C3 a úplný graf K3.

Kolik můžeme zkoumat takových vazeb? (Existuje hvězda která je úplným grafem? Existuje cesta 
která je hvězdou? Atd.)

7∗6
2

= 21 možností

Existuje kružnice, která je zároveň hvězdou? Pokud má být stejný jako kružnice, tak hvězda musí 
obsahovat kružnici, která hvězda obsahuje kružnici?

Žádná hvězda neobsahuje kružnici, hvězda je jednoznačně určena tím, že má nějaký 
centrální uzel, který je napojen na n dalších uzlů, to znamená: Sn obsahuje jeden uzel stupně n a n 
uzlů stupně jedna. Každý uzel inciduje s n hranami a každý uzel z těch n inciduje s jednou hranou.
U kružnice je to jak?

Každý uzel inciduje přesně se dvěma hranami → žádná hvězda nemůže být kružnicí.

Možná by bylo dobré si pospojovat graf jak by ty grafy mohli spolu korespondovat. Kdybych tady 
vzal K (graf úplný), C (kružnici), P (cesta), D (diskrétní graf), Km,n, (úplný bipartitní graf), S 
(hvězda), W (kolo).

Víme, že úplný graf a kružnice: takové grafy existuji K3 = C3 . Víme, že mezi hvězdou a kružnicí 
žádná hrana nebude. Budu hledat dál.



Kolo a kružnice:
Čili, existuje n a n takové aby nějaké kolo bylo kružnicí? Wn = Cn  .  Víme, že kolo vzniká z hvězdy a
kružnice. Může být nějaké kolo kružnicí? Nemůže, protože každý uzel kola inciduje se třemi 
hranami. Mezi kolem a kružnicí žádná hrana nemůže být.

Kružnice a úplný bipartitní graf:
|V(Cn)| = n |V(Km,l)| = m + l
|E(Cn)| = n |E(Km,l)| = m * l

Cn = Km,l 

Je toto bipartitní graf?
Lze obarvit dvěma barvami. Z hlediska bipartitní – obarvit lze, 
takže bipartitní je.
                                                                                                        
Je úplný bipartitní graf?
Ano, je úplný bipartitní graf, je to graf K2,2

Našli jsme, že C4 = K2,2                           (je =)

Otázkou je, zda jich není více: měli bychom napsat kolik hran a uzlů má kružnice, a kolik uzlů a 
hran má úplný bipartitní graf. 
Když je to |V(Km, l|)| , tak je to m+l počet uzlů. 
Kolik je |E(Km,l)|? To je m*l
Uzly se musí rovnat a hrany se musí rovnat.

Soustava o dvou neznámých, možná  budu muset zase zavést parametr.

n=m+l
n=m*l

-------------
m*l=m+l
-----------

            m*l=m+l /-m 

-------------
m*l–m=l
------------
m*(l–1)=l
------------

m=
l
l−1

l≠1

Chci dostat k čemu se rovná:
m=?
n=?
l=?



Máme tady podmínku l≠1, mám zlomek 
l
l−1

, co znamená m?

m -  je počet uzlů nějaké části, počet uzlů musí být vždy celé číslo. Jestliže m je celé číslo, tak i ten 
zlomek musí reprezentovat celé číslo. 

Mám novou úlohu, kdy 
l
l−1

je celé číslo kladné, nula být nemůže, víme díky podmínce, že 

nemůže být ani 1.

Můžu za l dát dvojku? Ano, co mi vyjde? 2 l=2 → m=2

Můžu za l dát trojku? Ne, vyšlo by 3/2 = 1,5. l=3 → m=3/2

Můžu za l dát čtyřku? Ne, vyšlo by 4/3.

Můžu za l dát pětku? Ne, vyšlo by 5/4.

Jaké jsou všechny hodnoty pro l větší než dva? Kdybychom za l dosadili nekonečno, protože 
nekonečno děleno nekonečno mínus jedna je nekonečno děleno nekonečno, tedy je to neurčitý 
výraz – kdybychom vyškrtli v čitateli a ve jmenovateli nekonečno, tak by to byla 1. JE TO 
PRASÁCKÝ, ALE PROČ NE.

Pro jakékoliv l z intervalu 3 až nekonečno to m leží v intervalu m=(2,1). Mezi dvojkou a jedničkou 
jiné celé číslo není. Toto má jedno jediné řešení a to:
l = 2
m = 2
n = 4



Pokud mám soustavu tří rovnic o dvou neznámých, tak v tu chvíli bych měl zavést nějaký parametr 
např.: l = p. Pak můžu pokračovat dál.



  
Otázka: Pro která p je každé z těchto čísel celé?
Vektor řešení je když p je různé od jedné, vynásobím p-1 a dostávám graf, bude p2, p a p2-p. A ptám 
se, pro která p je tato rovnice celočíselná?





Určitě nebude existovat Kružnice a cesta. Atd.:



Teď dokáži říct, že existuje kolo, který je úplným grafem.
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