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Slovní hodnocení práce 

Diplomová práce Martiny Podhurské patří v domácím kontextu k průkopnickým a to hned z 

několika důvodů. V první řadě u nás neexistuje ještě tradice výzkum v oblasti digital 

humanities a za druhé pak i dosavadní nesmělé pokusy využívaly spíše zahrniční data než 

data domácí. Podhůrská tak ve své práci zkouší pole doma neorané. 

Jádrem je výzkum nad daty z české databáze a i když se některé její hypotézy nepotvrdí, tak 

právě tato část je nejpřínosnější. Kapitoly, které k ní vedou, jsou pak uspořádány jako logický 

úvod k výzkumu. Z tohoto důvodu sice mohou vypadat z počátku trochu nahodilé, ale mají 

svůj smysl právě v cíli výzkumu. Co bych považoval za větší problém, je kolísává úroveň 

předkládaných informací, některé jsou určeny pro úplné začátečníky a v kontextu studia SNM 

jsou zbytné, jiné by zasloužily rozšíření a širší kontext, jako například vztah obecných data 

miningových postupů vůči postupům zvoleným. 

Pokud jde o samotné zpracování výzkumu, umím si představit, že by bylo možné ještě více 

zlepšovat výběr extrakce vlastností pro samotný data mining. Nicméně si  myslím, že pro 

prvotní výzkum provedený diplomantkou je výběr zcela v pořádku. Věda se posouvá i 

experimenty, které nevyjdou dle představ, nicméně jsou důležité pro další vývoj vědy. K 

těmto pracím patří i práce diplomantky.  

I přes předchozí výčet nedostatků, práci navrhuji hodnotit známkou výborná. U obhajoby 

bych rád požádal diplomantku, aby více osvětlila, proč se metodologicky rozhodla právě pro 

dané postupy. 
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Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
 30 bodů 

přínos a novost práce  18 bodů 

citování, korektnost citování, 

využití inf. zdrojů 
 15 bodů 

slohové zpracování  15 bodů 

gramatika textu  5 bodů 

CELKEM  83 bodů 

V Praze dne 5. 6. 2018 

Josef Šlerka, v.r. 


