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1. Splnění požadavků zadání.
Diplomant se měl ve své práci seznámit s nejčastěji používanými metodami analýzy temporálních
sítí, vybrané algoritmy zohledňující časový aspekt naimplementovat a navrhnout a provést
experimenty s vybranými kolekcemi. Lze konstatovat, že zadání bylo splněno, byť s výhradami
uvedenými dále.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Text práce je včetně závěru rozčleněn do sedmi kapitol, které na sebe logicky navazují. Jako klíčové
se jeví pátá a šestá kapitola, ve kterých autor práce popisuje aplikaci, kterou implementoval a
experimenty s jejich vyhodnocením. Práce je doplněna schématy, grafy a tabulkami a ukázkami
zdrojových kódu vybraných algoritmů.
Práce je psána z větší části srozumitelně a bez gramatických chyb. I přesto se v práci najdou některá
tvrzení, která jsou nepřesná, nejasná či chybná jako např.
1. „Centrality založené na cestách nejsou metriky, nesplňují například axiom symetrie, nebo
trojúhelníkovou nerovnost. Často obdržíme jiné výsledky než metrikami, které určují důležitost
vzhledem ke stupňům uzlu.“ (str. 22, kap. 4.1).
2. „Naopak graf s jen několika hranami je řídký graf. Rozdíl mezi hustým a řídkým grafem není
přesně definován a záleží vždy na kontextu.“ (str. 21, kap. 4.2).
3. „Pro výpočet nejkratších cest respektujících čas použijeme upravený algoritmus prohledávání do
šířky. Algoritmus prochází všechny časové okamžiky.“ (str. 29, kap. 5.2).
4. „S každým dalším rokem se ale průměrný stupeň zvětšoval. Paradoxně ale hustota klesala.“ (str.
33, kap. 6.1.1).
Dále např. diplomant přehlédl:
1. „Biologické síť“ (nadpis na str. 16, kap. 2.4).
2. „Výsledek můžeme vidět na obrázky 12.“ (str. 36, kap. 6.1.1).

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Co se týče výsledků práce, lze ocenit slušně odvedené experimenty. Nicméně v hodnocení
experimentů zůstal autor práce poměrně na povrchu a nezabýval se hlubším rozborem výsledků.
Výstup obvykle komentuje jednou nebo několika větami, které ovšem nejdou za rámec toho, co je
vidět v tabulkách a grafech. V práci a experimentech se autor omezil jen na několik nejznámějších
vlastností. Od práce jsem očekával o něco více.
Pro podporu provádění experimentů připravil diplomant aplikaci, jejíž návrh odpovídá nárokům
kladeným na absolventa informatiky. Práce obsahuje stručnou dokumentaci aplikace, která je
doplněna jediným UML diagramem a několika ukázkami zdrojového kódu. Zbytek je bohužel psán
ve formě volného textu. Zdrojový kód je členěn a psán srozumitelně. Proti technickému řešení
nemám výhrady.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je spíše kompilačního charakteru, většina výsledků je známa a diplomant je ve svých
experimentech pouze potvrdil.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních pramenů odpovídá zpracovávanému tématu, práce se zdroji je na dobré úrovni.

6. Otázky k obhajobě.
Vysvětlete a zpřesněte tvrzení 1-4 uvedená výše.



7. Souhrnné hodnocení.
I přes některé uvedené nedostatky považuji práci po stránce zpracování za velmi dobrou a doporučuji
ji k obhajobě.
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