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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem práce bylo navrhnout a implementovat klasifikátor malých nekódujících RNA u rostlinných genomů. Dále

bylo požadováno ověřit navrženou metodu na generovaných i reálných datech a zhodnotit její výsledky. Zadání
považuji za průměrně obtížné.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Předložená práce v zásadě splňuje požadované zadání. Avšak k samotnému vypracování bych měl několik

výhrad, které jsou podrobněji rozepsány níže.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah technické zprávy je spíše na hranici minimálních požadavků pro přijetí práce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 K prezentační úrovni technické práce bych měl několik výhrad:

Úvodní kapitola neobsahuje motivaci, ani základní myšlenky, jakým směrem se bude práce ubírat. Hlavní
pointu navrhované metody čtenář zjistí až v samotném závěru textu.
Některé pasáže textu jsou hůře čitelné a pochopitelné.
Některé části textu by si zasloužili lépe popsat (např. princip vzniku miRNA, algoritmus DNACLUST nebo
SEED).
Obrázek 4.2 až tak moc nesouvisí s popisovaným principem metody CD-HIT.
V práci je uveden popis existujících metod v oblasti shlukování DNA sekvencí, avšak popis existujících
metod v oblasti klasifikace RNA sekvencí chybí.
V kapitolách 7.3 a 7.4 je zbytečně popisována původní metodika, která zjevně nemůže dosahovat
dobrých výsledků.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Typografická úroveň textu by mohla být lepší. Nadpis kapitoly 9.1.1 začíná malým písmenem. Číselné odkazy na

obrázky a tabulky obvykle nesouhlasí. Po jazykové stránce nejsem schopen práci blíže posoudit, jelikož je psaná
ve slovenském jazyce.

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Studijní materiály jsou voleny vhodným způsobem. Především je čerpáno z kvalitních časopiseckých publikací

popisujících problematiku miRNA, sekvenování DNA, shlukování DNA sekvencí, algoritmů a metod strojového
učení. Převzaté části textu a obrázky jsou řádně označeny o odděleny od vlastního přínosu. Některé položky
seznamu literatury bych doporučil doplnit o základní údaje typu ISBN a ISSN. Některé webové odkazy by určitě
našli vhodnější ekvivalent v kvalitních časopiseckých nebo knižních publikacích.

7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Hlavní realizační výstupy práce tvoří zdrojové kódy vytvořeného nástroje v jazyce python. Uvedené zdrojové kódy

jsou funkční, rozumně strukturované, avšak mohli by být lépe komentované.
8. Využitelnost výsledků
 Uvedená práce není pouze kompilačního, ale snaží se dosáhnout nových výsledků v oblasti klasifikace miRNA

sekvencí. Po vylepšeních některých metodických postupů má dle mého názoru slušný potenciál k publikaci v
odborném časopise nebo na konferenci.

9. Otázky k obhajobě
 V rámci hledání vhodných parametrů procesu shlukování přidáváte k referenční sadě sekvencí i

neklasifikovaná vstupní data. Dokázal by jste vysvětlit, v čem je tento postup výhodnější oproti použití
samotné referenční sady?
V rámci metodiky vytvoření negativní datové sady pro SVM klasifikátor používáte neklasifikovaná vstupní
data, což snižuje její věrohodnost. Napadá vás způsob, jak negativní datovou sadu vytvořit pouze s
využitím referenčních sekvencí miRNA?

10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Předložená práce splňuje požadované zadání a obsahuje návrh a implementaci metody pro klasifikaci malých

nekódujících RNA, která je zajímavá a má i potenciál pro další využití v praxi popř. publikaci. Na druhou stranu
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však práce obsahuje i určité nedostatky a to zejména na úrovni struktury textu, typografické úrovni nebo použité
metodiky. Z těchto důvodů navrhuji hodnocení stupněm uspokojivě (D).

 

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