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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání DP je náročné a předpokládá prakticky nutnost původního výzkumu autora, a to v návaznosti
na rozsáhlé znalosti v oblasti sociálních sítí, zpracování přirozeného jazyka a vytěžování znalostí.
Dále bylo požadováno ověření dosažených výsledků na reálných datech. To vše diplomant splnil a
výsledkem je špičková DP výzkumného charakteru a návrh publikace vhodný pro mezinárodní
vědeckou konferenci.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval aktivně v druhé polovině řešení práce, kdy začal pravidelně konzultovat, zasílat
předem reporty a řídit se doporučeními vedoucího. Diplomant zaznamenal značný odborný růst.
Spolupráce s ním je příjemná a přínosná.

3. Aktivita při dokončování.
Při dokončování aktivita diplomanta vhodně narostla, takže dokončovací práce zvládal s plným
nasazením, a to včetně práce na článku.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Diplomová práce má výzkumný charakter, dosažené výsledky jsou nadstandardní, včetně přípravy
článku pro vědeckou konferenci. Vytvořený SW je funkční a jeho výsledky byly ověřeny na
experimentálních datech.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce staví na pečlivě zpracovaném současném stavu poznání a aplikuje známé postupy na nové
problematice, byť se nakonec ukázaly souběžné výsledky jiných autorů. Autorovy výsledky jsou na
srovnatelné úrovni a zejména jsou ověřeny na experimentálních datech. Ruční vyhodnocení výsledků
potvrdilo skutečnosti, které byly na první pohled rozporuplné. Práce je plně využitelná již nyní, byď
doporučuji v tomto tématu pokračovat.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Diplomant cituje výsledky aktuálního výzkumu, který zpracoval samostatně, případně dle doporučení
vedoucího. Citace jsou správné a výběr zdrojů podrthuje výzkumný charakter práce.

7. Souhrnné hodnocení.
Špičková diplomová práce výzkumného charakteru s ověřením dosažených výsledků na reálných
datech. Jedním z výstupů je připravený článek, který bude zaslán na mezinárodní konferenci.

8. Otázky k obhajobě.
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