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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Cílem práce bylo navrhnout a implementovat metodu pro predikci metylovaných pozic v DNA sekvencích

získaných Bisulfitovým sekvenování. Dále bylo požadováno ověřit tuto metodu na generovaných i reálných
datech a zhodnotit její výsledky. Zadání považuji za obtížnější především s ohledem na náročnou studijní a
experimentální část této práce.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání práce bylo splněno. Student navrhl novou metodu pro predikci metylovaných pozic v DNA a ověřil ji na

generovaných datech. Ověření na reálných datech proběhlo jen z části, jelikož spolupracující organizace nestihla
včas dodat nová data. To však nijak nesnižuje kvalitu vyvinutého nástroje a jeho další použitelnost.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Diplomová práce je napsána přehledně a kapitoly jsou uspořádány v logickém sledu. Rozsah teoretické a

praktické části je vyvážený. Samotný text je pro čtenáře čitelný a snadno pochopitelný.
5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Typografická stránka práce je na dobré úrovni. Po jazykové stránce nejsem schopen práci blíže posoudit, jelikož

je psaná ve slovenském jazyce.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Studijní materiály jsou voleny vhodným způsobem. Především je čerpáno z kvalitních časopiseckých publikací

popisujících problematiku metylace, sekvenovacích technologií, oblast transpozonů a nástrojů pro predikci
metylovaných pozic. 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.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Hlavní realizační výstupy práce tvoří zdrojové kódy vytvořeného nástroje, modifikované kódy použitého

simulátoru BSSim a příklady dat pro otestování. Uvedené zdrojové kódy jsou funkční, dobře strukturované, avšak
mohli by být lépe komentované.

8. Využitelnost výsledků
 Dle textu práce se předpokládá přímé použití navrženého nástroje v rámci experimentů prováděných na BFÚ

AVČR a po případných vylepšeních by mohl být tento nástroj i publikován v odborném časopise nebo na
konferenci.

9. Otázky k obhajobě
 Dle metodiky mapujete vstupní sadu readů na referenční sadu readů jednotlivých rodin transpozonů.

Jaké má tento krok výhody oproti mapování vstupních readů na konsensuální sekvence rodin
transpozonů?
Z experimentálních výsledků plyne, že kvalitu predikce snižuje především proces mapování. Zkoumal jste
blíže, proč je kvalita mapování tak nízká resp. napadají vás nějaké možnosti, jak by se jeho úspěšnost
dala zvýšit?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Vytvořená diplomová  práce je kvalitní a student prokázal tvůrčí přístup při analýze dané problematiky, návrhu

nového nástroje pro predikci metylovaných pozic v DNA a jeho experimentálním ohodnocením na simulované
datové sadě. S ohledem na vyšší obtížnost zadání navrhuji hodnocení stupněm velmi dobře (B).
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