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Text posudku:     

Bc. Michal Hušek se ve své diplomové práci zabývá analýzou textových dat v sociálních 

sítích. Zkoumaná problematika je nesmírně zajímavá, protože umožňuje bližší pochopení 
vzájemných vztahů mezi jednotlivými entitami analyzované sítě, často i v souvislosti s jejím 

vývojem v čase. Těžiště předkládané práce tedy spočívá v popisu, analýze a vzájemném 

porovnání různých paradigmat použitelných pro zpracování textových dat ze sociálních sítí, 

mj. předzpracování, výběr příznaků, klastrování, detekce významných jedinců v síti a určení 
jejich vlivu na danou komunitu.  

 

Práce sama je poměrně rozsáhlá a obsahuje celou řadu tabulek, obrázků a grafů, které ilustrují 
získané výsledky. Je psaná anglicky a má i hezkou grafickou úpravu. Popisované metody a 

algoritmy autor implementoval, většinou formou vlastních skriptů v jazyce Python. Pozitivně 
hodnotím snahu diplomanta využít při řešení časově náročných úloh podporu GPU a 
platformy CUDA. Nový pohled na možnosti analýzy sociálních sítí pak přináší využití 
asociativních pamětí. Velké úsilí uchazeč věnoval podrobné diskuzi prováděných 
experimentů. Z věcného hlediska však práce obsahuje i celou řadu nepřesností, mj.  

graf 7 znázorňující komunikační matici pro 9 osob má 10 sloupců; použité zdroje nejsou 
uváděny přesně; testování probíhalo jen na velmi omezené podmnožině e-mailového korpusu 

firmy Enron; velmi nepřesný až zavádějící je popis Hopfieldova modelu v kapitole 9. 

 

I přes výše uvedené nedostatky však práce splňuje svůj původní cíl. Diplomant pronikl 
dostatečně hluboko do problematiky dobývání znalostí a v kontextu reálných sociálních sítí 

prokázal schopnost samostatně řešit i poměrně náročné úlohy, především z oblasti analýzy 

textových dat. Vlastní výsledky a zkušenosti dokázal objektivně vyhodnotit.   
 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 
zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 

         

 

 

Datum 18. 1. 2018 Podpis 

 
 


	Posudek diplomové práce
	Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

