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1. Informace k zadání
 Bakalářská práce se zabývala návrhem nového prediktoru vlivu aminokyselinových mutací na stabilitu proteinů.

Prediktor je založen na strojovém učení. Při vývoji nového prediktoru bylo zapotřebí provést důkladnou analýzu
přesnosti různých přístupů strojového učení nad trénovacím datasetem. Na základě těchto analýz byla následně
podmnožina testovaných metod použita pro konstrukci konsensuálního prediktoru. Důležitou součástí této práce
bylo rovněž vyhledání vhodné sady fyzikálně-chemických a dalších parametrů z literatury. Zadání bylo splněno v
plném rozsahu a výrazně rozšířeno např. o nový algoritmus pro výpočet konzervovanosti aminokyselin.

2. Práce s literaturou
 Student využíval doporučenou literaturu a sám vyhledal a prostudoval řadu zdrojů souvisejících s tématem.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student na řešení aktivně pracoval v průběhu celého roku a s prací navázal na projekt řešený v rámci projektové

praxe. Student se pravidelně dostavoval na smluvené konzultace a pečlivě plnil přidělené úkoly.
4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její finální verze konzultována. Student zakomponoval veškeré

připomínky.
5. Publikační činnost, ocenění
 Práce nebyla představena na soutěži, konferenci ani ve vědeckém periodiku. Její součástí je software ovladatelný

z příkazové řádky.
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Predikce vlivu mutací na stabilitu proteinů je aktuálním tématem na poli bioinformatiky, avšak z důvodu

nedostupnosti nových dat je obtížné dosáhnout dalšího zlepšení. Jedním z možných řešení byla implementace
konsensuálního prediktoru, který dosahuje přijatelných výsledků. Student na tématu pracoval aktivně již v průběhu
své projektové praxe a výsledný projekt výrazně přesahuje rozsah bakalářské práce. Původní zadání bylo
rozšířeno o různé metody pro zvýšení přesnosti predikce konzultované v průběhu řešení projektu. Program lze užít
bez dalších úprav. Práce s textem dosahovala na bakalářskou práci nadprůměrných kvalit.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 20. května 2018
.................................
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