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Vlastní text (sem prosím napište text posudku, délka textu posudku není omezena): 
 

Diplomová práce Jána Hudečka je věnována problematice dynamických sociálních sítí a jejich analýzy. V tomto kontextu jsou sociální 
sítě chápány jako graf, jehož uzly reprezentují aktéry / jedince z pozorované sociální skupiny a hrany mezi uzly vyjadřují jejich 
vzájemný vztah. Informace týkající se příslušných uzlů ovšem mohou být obsáhlejší a zahrnovat i data jiného typu včetně 
nestrukturovaných, např. text. Většina stávajících systémů pro podporu analýzy dat ze sociálních sítí byla navržena pro jejich statickou 
variantu, kdy se struktura zkoumané sítě nemění. Množství veřejně dostupných dat s grafovou strukturou, a především rostoucí obliba 
velkých sociálních sítí ve společnosti (např. Facebook anebo LinkedIn) přirozeně ovlivnily i další rozvoj oboru. Dynamické sociální sítě 
umožňují modelovat vývoj zkoumané sociální sítě v čase a studovat zcela nové typy vzorů, např. změny vlivu významných uzlů anebo 
charakter vyvíjejících se komunit. Použitelnost vyvíjených metod a postupů je ovšem nutné ověřit na datech z reálných sociálních sítí.  
 

Cílem předkládané práce proto bylo popsat a navzájem porovnat různá paradigmata použitelná pro dobývání znalostí a analýzu 
sociálních sítí (mj. sběr dat a jejich předzpracování, klastrování, klasifikace, extrakce pravidel a inference v grafových modelech). 
Diplomant měl dále zrekapitulovat a vzájemně porovnat známé přístupy vhodné pro detekci významných jedinců / uzlů a určení jejich 
pozice, role a vlivu ve vyvíjejících se komunitách (PageRank, HITS, detekce a sledování komunit, predikce linků apod.). Věnovat se 
měl i problematice vizualizace a interpretace extrahovaných znalostí. Na některé z uvedených témat se měl student zaměřit blíže. 
Vybrané modely měl implementovat a měl navrhnout strategii vhodnou pro analýzu dat z reálných dynamických sociálních sítí. 
Součástí práce mělo být i zhodnocení vlastních výsledků a zkušeností. 
 

Úvodní část práce je tedy věnovaná zevrubné rešerši známých metod pro dobývání znalostí a analýzu sociálních sítí. Velmi pečlivě 
text rozebírá charakter zpracovávaných dat (z registru ekonomických subjektů v ČR) a možnosti pro jejich získání, další zpracováni a 
analýzu. V textu jsou dále nastíněny i hlavní rysy metod, které student pro tyto účely implementoval. Velká část pojednání popisuje 
testování vlastností zvolených variant postupu pro zpracování extrahovaných dat. Výsledky provedených testů autor dokumentoval 
celou řadou tabulek a grafů, které v následné diskusi podrobně analyzuje. Za zdařilé v tomto směru považuji Kapitoly 5 a 6. Kapitolu 
8 by pak bylo vhodné doplnit o diskusi vlivu nevyvážené trénovací množiny (viz Tabulka 8.2) na charakter vytvořeného modelu a 
v rámci prováděných testů uvádět i rozptyl naměřených hodnot, resp. konfidenční interval. 
 

Práce sama je napsaná v angličtině a je poměrně čtivá a přehledná. Překlepy, gramatické a typografické chyby (viz např. popisek 
Tabulky 6.4 a zřejmě i popisky grafů v Kapitole 8.2; přetékající řádky, vdovy a sirotci mj. na str. 10, 21, 31, 84) se v ní objevují jen 
zřídka. Drobnější nepřesnosti práce vykazuje po věcné stránce, např. u specifikace „Closeness Centrality“ na str. 5 (kde se jedná 
spíše o inverzní hodnotu), při výpočtu „Katz Centrality“ na str. 6 (kde by měla být zahrnuta i délka zmiňovaných cest) anebo při 
zavádění pojmu „Support“ na str. 78. V práci, bohužel, velmi často chybí anebo není jednoznačně vysvětleno použité značení (téměř 
celá Kapitola 1 ale i dále). Seznam použité literatury by bylo vhodné setřídit (např. podle abecedy), sjednotit formát použitých referencí 
(viz např. Mkhitaryan et al, 2019) a citovat původní autory a zdroje (viz např. Kapitola 1.5, Singh and Gupta, 2014, resp. Bramer, 2013 
pro algoritmus TDIDT). Přiložené zdrojové kódy by bylo vhodné okomentovat. 
 

Těžiště práce tedy spočívá v návrhu, implementaci a ověření vlastností modelů použitelných pro extrakci znalostí z reálných sociálních 
sítí. Velký objem práce ovšem uchazeč věnoval také pořízení, čištění, předzpracování a transformacím dat z otevřených zdrojů 
(zejména ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů Ministerstva financí, ale i RÚIAN - Registr územní identifikace, adres 
a nemovitostí vedený Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním). Drobnější nedostatky a nepřesnosti v práci, které jsou 
uvedeny výše, by student jistě byl schopen snadno odstranit. Předkládaná práce tak splňuje svůj původní cíl. Diplomant pronikl 
dostatečně hluboko do problematiky strojového učení i dobývání znalostí a prokázal schopnost samostatně řešit rozsáhlé aplikační 
úlohy z oblasti analýzy sociálních sítí. Podrobná diskuse výsledků jednotlivých testů a jejich interpretace dokládají orientaci autora v 
řešené problematice. Vlastní výsledky a zkušenosti je diplomant schopen objektivně vyhodnotit. 
 

 

Doporučení k obhajobě: 
 

Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě.  
 

 

Vynikající práce vhodná pro soutěž studentských prací 

 

NE   [x] 

 
 

Seznam soutěží studentských prací, viz http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/ 
 

Pokud jste výše zaškrtli ANO, zdůvodněte prosím svůj návrh, případně uveďte konkrétní soutěž, pro kterou  

je práce vhodná (rámeček lze nechat prázdný, pokud za dostatečné zdůvodnění považujete text posudku): 
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* nehodící se škrtněte (vymažte) 

** do SISu vkládejte formulář nepodepsaný (ve formátu PDF), podpis je potřeba doplnit až na vytištěný posudek. 
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