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Vyhodnocení příbuznosti organismů pomocí číslicového zpracování genomických dat 

Předložená dizertační práce se zabývá číslicovým zpracováním genomických dat pro účely 
komparativní genomiky. Autorka v práci představuje originální přístup k popisu evoluce v sekvenci 
DNA spočívající jednak ve využití signálové reprezentace sekvencí DNA a dále v použití 
zarovnávacích metod a vzdálenostních metrik pro genomické signály za účelem jejich klasifikace či 
fylogenetické analýzy. 

Téma práce je podnětné a vědecky aktuální- s ohledem na současný rapidní rozvoj oborů 
bioinformatika a číslicové zpracování genomických signálů (GSP- Genomic Signal Processing). Práce 
zasahuje do řady vědních oblastí od molekulární biologie přes bioinformatiku až po zpracování a 
analýzu číslicových signálů, a vykazuje tedy vysokou míru interdisciplinarity. 

Autorka ke zpracovávanému tématu přistupuje systematicky a problematiku jednotlivých kapitol 
popisuje velmi podrobně a srozumitelně. Úvodní části vysvětlují teoretické pozadí analýzy sekvencí 
DNA v jejich běžné, tedy znakové podobě, a to včetně představení základních principů existujících 
algoritmů pro zarovnávání sekvencí a pro konstrukci fylogenetických stromů. Ve druhé kapitole je 
podán přehled vybraných existujících metod pro konverzi znakové reprezentace sekvence DNA na 
reprezentace numerické a signálové, přičemž pro vlastní výzkum si autorka vybrala na základě 
předem stanovených požadavků metodu rozbalené fáze. Dále je v této kapitole podán přehled metod 
pro klasifikaci sekvencí DNA převedených do různých reprezentací a zároveň jsou tyto metody 
porovnány s využitím jednotného souboru dat 

Po třetí kapitole, která sumarizuje cíle disertační práce, se autorka věnuje výhradně vlastním 
návrhům a validacím metod pro zpracování genomických signálů- v kapitole 4- a pro jejich analýzu 
-v kapitole 5. Na pole zpracování genomických signálů přichází autorka s originální ideou využít 
metodu dynamického borcení časové osy (DTW), obvyklou v oblasti zpracování a analýzy řečových 
signálů. Metodu DTW různými způsoby modifikuje a využívá pro zarovnávání signálových 
reprezentací sekvencí DNA tak, aby byla možná následná klasifikace genomických signálů i při jejich 
různých délkách způsobených mutacemi typu inzerce-delece. Na pole fylogenetické analýzy 
signálových reprezentací sekvencí DNA pak autorka přináší návrh metriky nazvané proporcionální 
vzdálenost genomických signálů, s jejíž pomocí pak rozlišuje mezi signály obsahujícími bodové 
změny, a to lépe než v případě použití Euklidovy vzdálenosti. V závěru práce jsou pak 
demonstrovány výsledky fylogenetických analýz provedených nad sekvencemi obvyklých genových 
markerů z veřejně dostupné databáze a také ovšem nad velmi dlouhými sekvencemi celých genomů 
různých organismů. 

Práce je napsaná v českém jazyce, její rozsah je 118 stran včetně všech formálních náležitostí_ 
Samotný text práce na 98 stranách je rozdělen do 5 kapitol s přehlednou a logickou hierarchií 
podkapitol. Práce obsahuje 73 obrázků, 13 tabulek a odkazuje na 185 literárních pramenů. Po 
formální stránce nelze autorce vytknout nic závažného- pouze několik nevýznamných gramatických 
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