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Text posudku:

Autor se v práci zabývá získáváním informací ze sociálních sítí. Použití jednotlivých metod

analýzy sítě  (K-means,  vytvoření  histogramu,  Hopfieldovu  síť,  BAM, PageRank a  HITS)

demonstruje na konkrétních  datech – e-mailech  z americké  energetické  společnosti  Enron

z období vyhlášení jejího bankrotu. Autor pracuje s různými atributy dat – jak s těmi, které

vytváří sociální síť, tak s vlastním textem e-mailů. Některé experimenty používají výpočty na

grafické kartě.

Součástí práce jsou okomentované skripty v jazyce Python a dokumentace. 

Na práci bych chtěla  ocenit  podrobný a jasný popis použitých postupů a algoritmů (autor

většinu  z  nich  sám  implementoval)  i  různých  technických  detailů,  konkrétně  například

v kapitole o použití CUDA.

Velmi  pěkné  jsou  části,  kde  autor  odůvodňuje  svá  rozhodnutí,  nebo  vysvětluje  získané

výsledky.  Tato  odůvodnění  i  závěrečné  diskuse  nad výsledky  experimentů  by  však  podle

mého názoru na mnoha místech práce mohly být mnohem hlubší.

Některé  kroky,  které  autor  udělal,  jsou  náhodné  (nebo  alespoň  nejsou  v  práci  nijak

odůvodněné), např. výběr e-mailů jednoho konkrétního zaměstnance, Phillipa Allena. Proč si

autor vybral zrovna jeho?

Dalším příkladem jsou náhodně zvolené parametry,  jako je počet klastrů: 10 respektive 5.

Proč zrovna tato čísla?

Autor by mohl vyzkoušet více hodnot různých parametrů a zjistit tak, zda jím učiněné závěry

platí obecněji. Bylo by například zajímavé podívat se, jak vypadají klastry vzniklé z e-mailů

jiného zaměstnance než zvoleného Allena a výsledky experimentů porovnat.

Dalším příkladem je moc pěkná diskuse k rozložení reply a forwarded e-mailů v klastrech,

bylo by ale dobré, kdyby autor podložil své závěry výsledky experimentů na více datech. 

Ještě pár konkrétních připomínek:

• grafům v kapitole 4 chybí popisky os

• na několika místech autor v textu zjevně odkazuje na jinou rovnici

• graf 1 v části 4.4 – pro iterace 2 až 7 z grafu není možné vyčíst konkrétní hodnoty 

• tabulka 17 v kapitole 11 – v textu se píše, že nejvyšší skore má Sarah, podle tabulky je

to ale Steven

1 / 2



Práce je napsaná v anglickém jazyce, jazyková úroveň je výborná, práce je čtivá, s minimem

gramatických chyb a překlepů. Jediné, co bych práci vytkla po jazykové stránce, je nadměrné

používání první osoby.

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.).
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