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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Práca sa venuje problematike porovnávania genómov z hľadiska početnosti repetívnych elementov. Obtiažnejšia

je z pohľadu študijného, kde bolo potrebné naštudovať si biológiu transpozónov a ďalej princípy sekvenačných
technológií.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Práca obsahovo pokrýva všetky body zadania.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Zadanie je v obvyklom rozsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 78 b. (C)
 Technická správa je vystavaná logicky, jednotlivé kapitoly na seba dobre nadväzujú, sú dostatočne obsahovo

bohaté. Mám drobné výhrady k štruktúrovaniu kapitoly 3 - vzhľadom k stručnosti podkapitoly 3.2 a 3.3 by som
volil iné členenie textu. Podobne je tomu v prípade podkapitol 5.1, 5.3 a 5.4. Niektoré informácie zo sekcie 7.3.1
(napr. Štruktúra výstupného adresára) by sa skôr hodili do príloh.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Diplomová práca je písaná v slovenčine a jazykovo aj typograficky je na výbornej úrovni. Študentka veľmi

precízne prekladá anglické termíny do slovenčiny, v prípade "výpočtovej rúry" alebo "zásahu" by som však radšej
zostal pri pipeline a hit, nakoľko ide o terminus technicus v danej oblasti.

6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Študentka v práci cituje úctihodný počet publikácií z impaktovaných časopisov, čo svedčí o kvalitnom rozbore

problematiky. Prevzaté prvky sú riadne odlíšené od vlastných výsledkov a citované v súlade s citačnými
zvyklosťami.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizačný výstup považujem za veľmi kvalitný. Ide o nadstavbu programu RepeatExplorer napísanú v jazyku

Python, ktorá sa venuje porovnávaniu repetitívnych zhlukov (a) dvoch genómov, (b) menšej populácie genómov.
Mimoriadne oceňujem výstup vo formáte HTML, ktorý poskytuje expertovi z oblasti biológie výborný nadhľad nad
rozdielmi v distribúcií transpozónov v jednotlivých genómoch. Ďalej vyzdvihujem zapojenie štatistickej metódy pri
diferenciálnej analýze 2 genómov. Myslím si, že nástroj by mal byť určite zakomponovaný do bioinformatického
portálu Galaxy, aby tak potenciálnemu expertovi z oblasti biológie uľahčil nielen výstup, ale aj samotný vstup
výpočtu.

8. Využitelnost výsledků
 Predložená aplikácia už bola úspešne prezentovaná výskumnej skupine Dr. Romana Hobzu z Biofyzikálneho

ústavu s veľmi pozitívnou odozvou. Domnievam sa, že program posúva možnosti spracovania transpozónovych
sekvenačných dát na počítači, a teda si nájde miesto v cieľovej komunite biológov.

9. Otázky k obhajobě
 1. V sekcii 3.4 popisujete nástroj RepeatExplorer a jednotlivé kroky analýzy. Z časti o identifikácii

proteínových domén vyplýva, že nástroj funguje len na LTR retroelementy. Je možné ho použiť aj na iné
typy repetitívnych sekvencií?

2. Na odhad zastúpenia jednotlivých transpozónových rodín navrhujete dve sumarizačné metriky (vzťahy
6.2 a 6.3). Zhodnoťte, ako veľmi sa ich výsledky líšia na reálnych dátach.

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Diplomantka preukázala výborné analytické schopnosti pri spracovaní problematiky transpozónov a nástrojov na

ich dolovanie. Daľej vzhľadom na veľmi kvalitný realizačný výstup s praktickým uplatnením v cieľovej komunite
biológov navrhujem hodnotenie A.
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