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Obsah práce: 

 

Předmětem diplomové práce (DP) byl návrh a implementace aplikace pro analýzu a 

vizualizaci sociálních sítí, se zvláštním zřetelem na bibliografickou databázi DBLP. Text 

práce v první kapitole uvádí čtenáře do problematiky sociálních sítí a základních grafových 

pojmů, ve druhé kapitole pak uvádí přehled algoritmů pro analýzu a vizualizaci sítí. Ve třetí 

kapitole autor shrnuje vlastnosti existujících aplikací pro stejný účel a ve čtvrté kapitole popi-

suje svoje řešení. Pátá kapitola obsahuje výsledky experimentů nad databází DBLP a další 

kapitola práci shrnuje. 

 

Hodnocení: 

 

Předmět práce je velmi aktuální a analýza sociálních sítí má jistě velký potenciál, jak 

vědecký, tak komerční. Práce samotná na mně ovšem působí rozpačitým dojmem. V první 

části práce (kapitoly 2,3) se dozvíme něco zajímavého o některých technikách analýzy so-

ciálních sítí a existujících aplikacích. Co už není tak jasné je motivace autora k jeho vlastní 

aplikaci – jaká byla motivace psát další aplikaci tohoto typu? V práci se autor nijak nevyme-

zuje vůči stávajícím aplikacím a implementuje tedy “yet another” verzi. Jak se jeho aplikace 

liší od např. forcoa.NET, která vypadá velmi slibně? Kapitola 4, která se zabývá samotnou 

aplikací, je nesourodým slepencem nejasné motivace, programátorské příručky, funkční spe-

cifikace a nezajímavých implementačních detailů.  

 

Na str. 31 autor tvrdí "Původně byla zvolena desktopová varianta...". Tady by místo 

“původně” spíš patřilo “nakonec”, což je škoda – webová varianta by umožnila komfortní 

analýzu aktualizované databáze DBLP. Dále je škoda, že práce byla velmi úzce spjata s 

DBLP, což není “pravá” sociální síť,  a specifické “sociálno” se vyrobí až interpretací spo-

luautorství na článcích. Navíc zmiňovaný předpoklad dynamičnosti sociální sítě se na DBLP 

opět musí “dovyrobit” tím, že některé hrany zanikají s časem (jinak DBLP pouze roste). Na 

opravdové sociální síti typu Facebook, LinkedIn, atd. hrany zanikají opravdu. Zmíněný Ob-

chodní rejstřík by byl zajímavější (minimálně pro analýzu podezřelých podnikatelů), pomocí 

3000 požadavků denně by šlo během několika málo týdnů/měsíců stáhnout alespoň část sítě. 

Mimochodem časová složka v datech – věc běžně známá v temporálních databázích – se tady 

"znovuobjevuje".  

 

Samotná aplikace plní účel, který pro ni byl stanoven, nicméně trpí řadou neduhů. V první 

řadě je samotný model sítě reprezentován naivně jako pole uzlů a hran v paměti, což vede k 

enormním časovým i prostorovým nárokům. Korunu tomu nasazuje pokus o zdůvodnění 

nemožnosti ukládat ke hranám názvy “protože aplikace byla kompilovaná jako 32bitová a už 

by se to nevešlo do paměti”. Nejde o to, že správně navržená aplikace lze zkompilovat do 

64bitové jedním klikem, ale že robustní perzistentní reprezentace grafu (např. přes nějaké 

existující RDF databázové řešení) by umožnila analyzovat větší sítě (i samotná DBLP je zde 

na hranici, co až za rok její naivní reprezentace v paměti překročí hranici 1,5GB?). 

 

 



Ovládání je poměrně nedotažené, nefungují standardní operace myší jako "pan" či zoomování 

– klasické posuvníky v oknech jsou v dnešní době iPadů poměrně archaické. Klik na uzel 

rozšíří graf, nicméně nelze provést inverzní operaci "collapse node" – po 5 minutách klikání 

je graf příliš velký. GUI je nepřehledné a nastavení ve formulářové části neodpovídá právě 

zobrazenému grafu dokud uživatel nestiskne to správné tlačítko, kterých je cca 6. Což mě 

přivádí k otázce, proč se vše zcela nezjednodušilo jedinným tlačítkem "Apply settings"? 

 

Abych pouze nekritizoval, popis DBPL v kap. 5.1 je užitečný nejen v kontextu sociálních sítí. 

Také aplikace, ačkoliv její GUI a rychlost je problematická, nabízí opravdu užitečnou funk-

cionalitu při analýze databáze DBLP. 

 

Formálně je práce na dobré úrovni, i když text někdy působí stylisticky kostrbatě a obsahuje 

překlepy. Na některých místech dokonce sklouzává do subjektivního, spekulativního, až “ma-

gazínového” stylu (zejména kap. 3, případně nepodložené výroky v kap. 2), který v diplo-

mové práci působí trochu lacině. 

 

Podrobnější hodnocení, připomínky a otázky: 

 

- Strana 4 – Harvard University je pojmenována podle Johna Harvarda, nikoliv podle 

nějakého města (stejně jako UK není Univerzita v Karlově, ačkoliv přednášky na 

Karlově jste jistě absolvoval :-)) Podobně, když už česky skloňujete na str. 27 město 

Konstanz, bylo by lépe použít českého názvu Kostnice.   

- Sekce 2.1.1 – z popisu eigenvector centrality vyplývá, že kappa_i^-1 = 1 a navíc to 

první sumu nijak nezjednoduší, což je evidentně špatný popis. 

- Sekce 2.1.1 – popis PageRanku je velmi stručný, resp. takto jednoduše se PageRank 

nepočítá. 

- Věta na str. 32 "Nestačí hrany skrýt vizuálně ale i fyzicky..." je snad určena pro žáka 

základní školy a i další text spíše svědčí o nepochopení konceptu MVC, popisovaném 

o 2 strany dříve. 

- U algoritmu hledání komunit jsem našel pouze možnost lokální expanze (tj. chybí 

modulární). V nalezených komunitách jsem nenašel logiku, např. pro autora Hans-

Peter Kriegel jsou nalezeny 3 téměř totožné komunity. 

- Vyhledání grafu mých spoluautorů s nastavením do úrovně 3 skončilo systémovou ex-

ception hláškou "Out of memory". 

- Chybí instalační program, naštěstí funguje prosté zkopírování. 

- Bylo by praktické podporovat přímo import aktuálního XML z DBLP, takto je 

uživatel odsouzen k archivní CSV verzi. 

 

 

Závěr: 

 

Práci s výhradou doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 23. srpna 2011 

Doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. 

           oponent 


