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Cieľom predkladanej práce bolo zhrnúť metódy používané pri analýze sociálnych sietí a vybrané 

metódy implementovať. Pritom bol kladený dôraz na to, aby vytvorený program umožňoval pre siete 

s historickými záznamami vizualizovať vývoj siete v čase. 

Autor v práci stručne popísal základné metódy používané pri analýze rozsiahlych sociálnych sietí, tj. 

vážených grafov. Jedná sa hlavne o metódy porovnávajúce „dôležitosť“ jednotlivých uzlov siete podľa 

rôznych mier (tzv. centralít), hľadanie množín príbuzných uzlov, tzv. komunít, zhlukovanie a metódy 

vizualizácie siete. 

Ďalej je v práci popísaných niekoľko aplikácií, ktoré umožňujú počítať a zobrazovať vlastnosti 

rozsiahlych sietí. Na základe analýzy týchto aplikácií a vlastných experimentov diplomant navrhol 

a implementoval vlastnú aplikáciu, ktorá umožňuje okrem centralít založených na stupni vrcholov 

a centralít založených na váhach hrán  počítať aj tzv. vážené centrality, ktoré sa počítajú ako 

kombinácia stupňa vrcholu a váh hrán incidentných s daným vrcholom.  

Aplikácia dovoľuje vizualizovať sieť spoluautorov odborných článkov z databázy DBLP, ale je 

navrhnutá tak, aby mohla vizualizovať aj iné siete s podobnými atribútmi. Na druhú stranu, databáza 

odborných článkov DBLP je pomerne rozsiahla a vyvinutá aplikácia je nástrojom umožňujúcim 

vizualizovať, ktorí autori ako spolupracujú a toto animovať pre zobrazenie vývoja vzťahov 

spoluautorstva v čase. 

Autor tiež diskutoval prácu s neúplnými údajmi, keď napr. nie je možné rozlíšiť autorov s totožným 

alebo podobným menom, alebo keď záznam o článku neobsahuje presný dátum publikovania. 

Dôležitou súčasťou práce sú experimenty ukazujúce hranice použiteľnosti danej aplikácie ale aj 

nároky implementovaných metód. V experimentoch sa diplomant zameral na vzťah medzi dobou 

výpočtu, veľkosťou okolia uzlu a použitou metódou. V práci je ukázané ako sa dajú získať zaujímavé 

poznatky o skupinách (komunitách) okolo významných autorov ako napr. Jeffery D. Ullman. 

Práca má dobrú štruktúru a je napísaná čitateľne. Trocha neusporiadaným dojmom pôsobí kapitola 4 

popisujúca návrh a implementačné techniky výslednej aplikácie. Na druhú stranu, táto kapitola dáva 

podstatné informácie o kľúčových rozhodnutiach, ktoré diplomant urobil pri implementácii. 

Autor na práci pracoval spolu s prípravnými činnosťami viac než rok a pravidelne so mnou 

konzultoval riešené problémy. Celkovo práca splnila zadanie. Výsledná aplikácia umožňuje zaujímavé 

pohľady do rozsiahlej siete spoluautorov a práca dáva návody na jej využitie, prípadne ďalšie 

rozširovanie. Preto doporučujem, aby práca Miloša Kudělky bola uznaná ako diplomová práca.  
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