
















Přidávání hran k diskrétnímu je zrcadlovým způsobem odebírání hran úplného. 

Když budu chtít nagenerovat všechny, tak mi stačí zgenerovat jenom půlku a ty další z toho 
odvozovat, tyto grafy se vůči sobě nazývají doplňkové. To znamená: jednotlivým doplňkovým 
grafům říkáme úplný graf.

Budeme mít dva grafy, máme rozhodnout zda jsou či nejsou izomorfní:
a) b) K3,3

Máme rozhodnout zda a) je diagram grafu K3,3 , aby tomu tak bylo, muselo by platit, že jsou ty dva 
grafy izomorfní, neboli museli bychom najít izomorfismus mezi nimi.

První si označím uzly:

2. Otestujeme charakteristiky:
Jestliže jsou grafy izomorfní, pak mají stejný počet uzlů.
Jestliže jsou grafy izomorfní, pak mají stejný počet hran.

Pokud budou obě charakteristiky splněné, pak pokračujeme v hledání.

Abychom řekli, že oba grafy jsou izomorfní, potom nejprve musíme najít nějaké vzájemné 
jednoznačné přiřazení z první množiny na druhou množinu takové, aby přeneslo zobrazení hran, 
pokud možno všech, pokud přenese všechny, tak je izomorfní.



Nejprve zobrazím jeden uzel na jeden, to mohu 6ti způsoby. Pak mi zůstane 5 možností atd)

Kolik bude zobrazení? 6! = 720ti způsoby mohu zobrazit jednu množinu na druhou.

Například:

f(a) = a “f(a) bude a“
f(b)= d “Na co bych mohl zobrazit b?“
f(c) = c
f(d) = e
f(e) = b
f(f) = f

Našli jsme bijekci, ale ještě nemám jistotu, že se přenesli všechny hrany. Nastává fáze testování:

Hrana {a,b} se zobrazí na hranu {a,d}.
Hrana {b,c} se zobrazí na hranu {d,c}.
Hrana {c,d} se zobrazí na hranu {c,e}.
Hrana {d,e} se zobrazí na hranu {e,b}.
Hrana {e,f} se zobrazí na hranu {b,f}.

Dokaž že grafy jsou izomorfní, tím že naleznu izomorfismus:
Hrana {a,f} se zobrazí na hranu {a,f}.
Hrana {a,d} se zobrazí na hranu {a,e}.
Hrana {b,e} se zobrazí na hranu {d,b}.
Hrana {c,f} se zobrazí na hranu {c,f}.

Nyní ještě ověřit, zda se všechny hrany přenesou. Ano, přenesli se všechny hrany - jde o 
izomorfismus.
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