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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cieľom predloženej práce bolo navrhnúť vhodný výpočtový model na predikciu väzobných miest proteínu p53,

ktorý hrá kľúčovú rolu v supresii nádorových ochorení. Vzhľadom k tomu, že k danej problematike už existuje
viacero štúdií a výpočtových nástrojov, hodnotím zadanie ako štandardne obtiažne.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Práca obsahovo pokrýva všetky body zadania.
3. Rozsah technické zprávy téměř splňuje minimální požadavky
 Práca je svojím rozsahom na dolnej hranici minimálnych požiadavkov (cca 45 normostrán vlastného textu a

obrázkov).
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Technická správa je formulovaná vecne a výklad je pre čitateľa pomerne dobre pochopiteľný. Niektoré pasáže

ale nie sú rozpracované dostatočne podrobne. Za všetky spomeniem:

problematiku HMM (sekcia 3.2) by bolo vhodné doplniť popisom trénovacieho algoritmu
sekcia 3.3 venujúca sa komparatívnej genomike by si zaslúžila spomenúť a stručne popísať aspoň jeden
výpočtový model alebo v takto prezentovanej forme jej nevenovať celú sekciu
zanorenie do nadpisov 4. úrovne na str. 17 považujem za zbytočné
chýba mi rozprava nad dostupnými databázami väzobných miest transkripčných faktorov.

5. Formální úprava technické zprávy 50 b. (E)
 Práca je písaná v slovenčine. Z pohľadu jazyka možno vytknúť občasné pravopisné chyby, preklepy a nevhodne

použité čiarky.Z hľadiska typografického:

text nie je zarovnaný do bloku
zbytočné veľké vertikálne medzery medzi odsekmi (Úvod, Záver, str. 16)
typ písma a veľkosť nie sú konzistentné (napr. str. 5, 15, 27, anglický abstrakt)
nevhodne použité veľké písmená abecedy ("Návrh Aplikácie")
v kapitole 7 absentuje označenie a popisky tabuliek a obrázkov
zbytočne prázdne miesto na strane 7
neúmerne veľké obrázky (napríklad obr. 3)

6. Práce s literaturou 50 b. (E)
 Pri výklade v kapitole 2 prakticky absentujú odkazy na literatúru, zoznam literárnych prameňov je vzhľadom k

medziodborovému charakteru práce krátky, naviac existuje mnoho relevantnejších zdrojov než Wikipedia.
7. Realizační výstup 68 b. (D)
 Študent predložil po technickej stránke plne funkčné programové riešenie v jazyku Java. Využíva viacero

externých programov, zaujímavo je riešená komunikácia s programom Skylign pomocou REST API.  Program
však bohužiaľ nie je v tejto forme použiteľný v praxi, nakoľko použitý HMM na testovacie dáta dáva veľmi slabé
výsledky.

8. Využitelnost výsledků
 Vo výsledkoch nevidím veľký potenciál. Nepodarilo sa vytvoriť riešenie, ktoré by sa aspoň približovalo výsledkom

existujúcej štúdie. Vzhľadom  k počtu správne predikovaných väzobných miest vo väčšine experimentov je
program pre praktické účely nepoužiteľný. V programe bola na trénovanie modelu použitá pomerne stará
(niekoľkoročná) verzia databáze NCBI človeka. Domnievam sa, že zapracovanie aktuálnych dát spolu s
precíznejším vyladením HMM by pomohli úspešnosti predikcie.

9. Otázky k obhajobě
 1. Špecifikujte databázy súvisiace s väzobnými miestami transkripčných faktorov, s ktorými ste sa stretli

počas práce na diplomovej práci.
2. Načrtnite, aké typy rysov/modelov by potenciálne mohli predikciu spresniť.

10. Souhrnné hodnocení 58 b. dostatečně (E)
 Vzhľadom k úrovni rozpracovanosti viacerých kapitol a rozsahu práce na hranici minima s pomerne výraznými
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formálnymi nedostatkami navrhujem hodnotenie stupňom E.

 

V Brně dne: 12. června 2015
  .................................
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