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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Předložená technická zpráva je velmi dobře logicky strukturovaná a jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují.

Lepšímu hodnocení brání nedotažený popis experimentálních výsledků dosažených s vlastním implementovaným
nástrojem. Zde postrádám obdobné vyhodnocení experimentů, které bylo provedeno u ostatních shlukovacích
algoritmů.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Po typografické i jazykové stránce se jedná o velmi kvalitní práci.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Výběr studijních pramenů je velmi dobrý a převzaté prvky jsou odlišeny od vlastních úvah a výsledků. Kladně

ocenuji množství prostudovaných a využitých studijních pramenů.
7. Realizační výstup 78 b. (C)
 Realizační výstup je plně funkční. Jsou implemntovány dvě shlukovací metody (DBSCAN a DENCLUE), které

umožňují shlukovat vektory reprezentující proteinové sekvence. Součástí práce je řada experimentů, které
srovnávají implementované metody s metodami UCLUST a CD-HIT. Bohužel dosažené experimentální výsledky
jsou zhodnoceny poněkud chabě, zejména část týkající se vlastních implementovaných metod.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci, která se snaží nalézt nový přístup ke shlukování proteinových sekvencí. Bohužel v současné

verzi nepokládám vytvořený nástroj za konkurenceschopný. Dosažené výsledky (podobnost s referenční sadou
shluků) jsou pro většinu superrodin lepší než výsledky nástroje CD-HIT, ale bohužel horší než výsledky nástroje
UCLUST. Nicméně se jedná o kvalitní práci, která by mohla dobře sloužit k dalšímu výzkumu v této oblasti.

9. Otázky k obhajobě
 S jakými parametry bylo dosaženo nejlepší podobnosti s referenční sadou shluků s pomocí nástroje

FitClust?
10. Souhrnné hodnocení 82 b. velmi dobře (B)
 Jedná se o velmi kvalitní diplomovou práci, bohužel ale lepšímu hodnocení brání nedostatečný popis experimentů

provedených s implementovaným nástrojem. Proto navrhuji hodnocení stupněm B.
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