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Celkové hodnocení práce:
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého
uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

A - výborně.
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):

Cílem diplomové práce bylo zpracování problematiky sociálních sítí pomocí metod formální
konceptuální analýzy a jejich grafické reprezentace. Diplomová práce je členěna na část
teoretickou a praktickou. V teoretické části se diplomant zaměřil na přehled hlavních výsledků
teorie svazů a různých typů uspořádaných množin. Zejména oceňuji diplomantem samostatně
vytvořené konkrétní přiklady Galoisových konexí a pevných bodů monotónních zobrazení.
Praktická část DP konkrétně popisuje a zpracovává metodami formální konceptuální analýzy
nejznámčjší světové a české sociální sítě, které jsou v praxi nejvíce používány. Diplomant pracoval
zcela samostatně a pravidelně konzultoval s vedoucím DP. Tím beze zbytku splnil zadání DP.
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