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Disertační práce Ing. Jany Šilhavé se zabývá tématem kombinace vysocedimenzionálních dat 
genových expresí s jinými zdroji dat (zejména klinickými) pro zlepšení predikce diagnózy případně 
prognózy zdravotního stavu. Hledání strojových metod pro interpretaci a pochopení funkce 
jednotlivých genů s potenciálním využitím v klinické praxi je jednou z hlavních oblastí výzkumu 
v oblasti bioinformatiky. Předložená práce se tak dotýká velmi aktuálního tématu z hlediska 
současného stavu vědy a zapadá do oboru Výpočetní technika a informatika. 
 
Vlastní práce je rozdělena do jedenácti kapitol. Prvních šest z nich podává nezbytný úvod do 
studované oblasti. Kapitoly 7-10 popisují hlavní výsledky práce a poslední kapitolou je závěr. Zvolené 
členění považuji za vhodné a míru detailu za vyhovující.  Práce obsahuje minimum překlepů 
(např. Abstrakt: „prispět/přispět“, S38: „refference“ -> „reference“, S44: „come form“ -> „come 
from“). Úroveň angličtiny je velmi dobrá. Upozornil bych jen na několik drobností a nepřesností, které 
nemají vliv na moje hodnocení: S25: „the foregoing integration schemata“ -> „the aforementioned 
integration schemata“, S25: „different sources are implemented sequentially“ -> „different sources are 
processed sequentially“, S25: „the ‘omics’ suffix is used for various bioinformatics data” -> „the 
‘omics’ suffix refers to a specific field of study in biology“, S25: „which omics has the most 
information“ -> „which omics is the most appropriate“, S32: „The missing values were summed“ -> 
„The numbers of missing values were summed“, S38: „each gene log fold change, thus, how much 
each gene differs“ -> „each gene expression log fold change, thus, how much each gene expression 
differs“. S44 „We derivate ... for“ -> „We derivate ... with respect to“, S68: „with other method“ -> 
„with another method“. 
 
Za nejslabší stránku práce považuji velké množství nepřesností, chyb a nedefinovaných symbolů 
v matematických výrazech, které výrazně snižují srozumitelnost zejména v metodické části věnované 
vlastním výsledkům. Metodická část práce je tak bez vyhledání odkazovaných prací v podstatě 
nečitelná. Ve zbytku tohoto odstavce uvádím několik příkladů, které by měly konkrétně ilustrovat, o 
jaké problémy se jedná. S10: y a ŷ jsou n dimenzionální vektory a nemohou tedy být z dvouprvkové 
množiny {A, B}, ale musí být z množiny {A, B}n. Tatáž chyba je i v článku [1]. Notace definovaná na 
straně 43 není v dalším textu důsledně dodržována, což je pro čtenáře nepříjemné, ale ještě horší je, že 
není ani dodržován jednotný styl sazby pro různé matematické struktury, např. matice jsou psány 
velkými tučnými písmeny (strana 43), velkou tučnou kurzívou (strana 45), ale i velkou obyčejnou 
kurzívou (strana 53 a 56), vektory jsou někdy psány tučně (strana 43), někdy tučnou kurzívou (strana 
45), ale i obyčejnou kurzívou (strana 46 dole). Ve spojení s tím, že některé symboly jsou nedefinovány 
(např. x, xi na straně 46, a, b, c ve výrazu (7.3) na straně 44, , y ve výrazu (7.4), a, ӯ v bodu 1. na 
straně 47, x̂ŝ ve výrazu (7.14), QZ, QX v (7.27) na straně 56) je často nutné pouze „odhadovat“, co měla 
autorka na mysli a matematické vzorce tak spíše mnoho otázek vyvolávají, než aby výklad zpřesnily a 
vyjasnily. Index u sumy ve výrazu (7.1) na straně 43 nemá být q ale p. Indexace prvků matice X 
neodpovídá jejímu rozměru (např. v (7.1) jsou přehozeny řádky a sloupce; tatáž chyba je i jinde). 
V algoritmu na straně 45 není napsáno, jak se inicializuje matice W(0) a vektor y(0); bez této informace 



je popis neúplný. Ve výrazu (7.30) na straně 59 chybí suma přes j. Příkladů lze nalézt i více. Zejména 
kvůli množství nedostatků považuji technickou úroveň práce jen za obtížně akceptovatelnou. 
 
Jádro disertační práce bylo publikováno ve sbornících tří mezinárodních konferencí s recenzním 
řízením, konkrétně v článcích [1], [3] a [4] dle přiloženého seznamu. U všech tří prací je disertantka 
hlavní autorkou a druhým spoluautorem je její vedoucí. Lze tedy předpokládat, že se na dosažení a 
publikaci těchto výsledků významně podílela. Bohužel její autorský podíl není nikde uveden. Za velmi 
nestandardní považuji to, že zmíněné články nejsou v disertaci nikde citovány a nikde není ani 
specifikován vztah článků a disertace. Porovnáním lze zjistit, že články [1] a [3] se vztahují ke 
kapitole 7 a článek 4 ke kapitole 8. Tyto dvě kapitoly považuji za nejdůležitější z pohledu hodnocení 
práce, protože obsahují původní přínosné části. Konkrétně za hlavní originální přínos práce považuji 
způsob využití zobecněných lineárních modelů pro zpřesnění predikce založené na klinických datech a 
datech genových expresí a s tím související vyhodnocení. Úroveň publikace výsledků práce tak lze 
považovat za obvyklou. Osobně bych ale rád u doktorských prací viděl alespoň jednu publikaci 
v mezinárodním časopise s impakt faktorem, tak jak je to běžné v zahraničí i na mnohých domácích 
vysokých školách. Přesné požadavky k obhajobě disertací na FIT VUT však neznám.  
  
K dosažení hlavních výsledků práce byly třeba nejen znalosti z oblasti prediktivní klasifikace 
(strojového učení), ale i znalosti z biologie a bioinformatiky. Toto je patrné nejen z předložené práce 
ale i přiložených publikací. Domnívám se proto, že se jedná o pracovnici s dostatečnou vědeckou 
erudicí k udělení titulu PhD.  
 
Otázky k obhajobě: 

1. Na straně 17 tvrdíte, že výkonnost většiny klasifikačních metod závisí zejména na kvalitě dat, 
s čímž souhlasím. Současně ve všech srovnáních Vámi vyvinuté přístupy nevychází 
konzistentně lépe než jiné přístupy. Nejlepší zlepšení klasifikace, které uvádíte v práci, je 
zhruba kolem 5%. Většinou je však zlepšení oproti jiným přístupům jen nepatrně lepší 
v průměru. Domníváte se, že takové zlepšení je dostatečně významné a že může najít své 
uplatnění v praxi? Osobně za mnohem důležitější považuji právě kvalitu dat. 

2. Na konci kapitoly 8 navrhujete jako rozšíření vyhodnocení statistické významnosti Vašich 
výsledků. Provedla jste již nějaké takové vyhodnocení od sepsání práce? Pokud to je možné, 
rád bych takové vyhodnocení viděl během obhajoby. 

3. Pokoušela jste se výsledky publikovat v nějakém mezinárodním časopise s impakt faktorem? 
Pokud ne, proč ne?  

4. Všechny hlavní publikace související s disertací mají dva autory, Vás a Vašeho vedoucího. 
Spolupracovala jste během své práce s biology nebo lékaři? Pokud ano, jaký byl jejich názor 
na přínosnost vyvinutých metod? Proč nemáte žádnou publikaci, kde by byl nějaký biolog 
nebo lékař spoluautorem?  

5. Kladně hodnotím dva zahraniční pobyty v celkovém rozsahu 8 měsíců od srpna 2008 do 
března 2009. Co bylo náplní těchto pobytů? Souvisely nějak s disertací? Očekáváte v 
budoucnu s navštívenými pracovišti nějakou společnou publikaci, společný projekt nebo 
nějakou jinou formu spolupráce? 

 
Závěr: I přes mnohé nedostatky popsané výše, předložená disertační práce splňuje většinu obecně 
uznávaných požadavků k udělení akademického titulu PhD a v případě uspokojivé obhajoby 
doporučuji jeho udělení. Za technickou úroveň práce by však disertantka zasloužila pořádně vyčinit. 
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