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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Cílem práce bylo implementovat nový prediktor vlivu aminokyselinových mutací na funkci proteinu. Následně jeho

funkci otestovat na připravených datových sadách a porovnat přesnost predikce s existujícími přístupy. Toto
zadání považuji za obtížnější, neboť mimo samotný návrh algoritmu vyžaduje i rozsáhlou studijní část a přípravu
datových sad pro korektní porovnání s ostatními nástroji.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu. Nad rámec student věnoval nemalé úsilí optimalizaci svého nástroje

a výběru vhodných rysů aminokyselin, díky kterým ve výsledku dosáhl přesnější predikce o 2,4% oproti nejlepším
existujícím nástrojům.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 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 90 b. (A)
 Jazyková i typografická stránka textu je na velmi vysoké úrovni. Text obsahuje jen nepatrné množství

pravopisných chyb a je doplněn názornými obrázky a tabulkami.
6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Studijní materiály jsou voleny velmi vhodným způsobem. Především je čerpáno z velmi kvalitních časopiseckých

publikací popisujících přístupy pro predikci vlivu aminokyselinových mutací na funkci proteinu. Převzaté části
textu a obrázky jsou řádně označeny o odděleny od vlastního přínosu.

7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Hlavní realizační výstupy práce tvoří zdrojové kódy vytvořeného nástroje RAPHYD doplněné o připravené

testovací sady mutací. Uvedené zdrojové kódy jsou plně funkční a samotný nástroj je již součástí dalších projektů
jako je např. aplikace HotSpot Wizard.

8. Využitelnost výsledků
 Předložená práce je inspirována původní metodou MAPP, kterou vylepšuje a rozšiřuje o nový způsob výběru

rysů mutovaných aminokyselin. Studentovi se tak podařilo zvýšit přesnost predikce v průměru o 2,4% ve
srovnání s existujícími přístupy. Dosažené výsledky si určitě zaslouží, aby byly publikovány v odborném časopise
nebo na konferenci.

9. Otázky k obhajobě
 Měli i ostatní testované nástroje nějaké vstupní parametry, které by bylo možné optimalizovat? Pokud

ano, jakým způsobem jste je optimalizoval?
Porovnával jste i přesnost predikce nástroje RAPHYD s nástrojem MAPP, který je založen na podobných
principech?

10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Vytvořená diplomová  práce je velmi kvalitní a student prokázal tvůrčí přístup při analýze dané problematiky,

návrhu nového nástroje pro predikci vlivu aminokyselinových mutací na funkci proteinu a jejím experimentálním
ohodnocením na vytvořené datové sadě. S ohledem na značnou obtížnost zadání a velmi kvalitní zpracování této
diplomové práce navrhuji hodnocení stupněm výborně (A). Doporučuji komisi zvážit nominaci této práce do
soutěže ACM SPY nebo na nějaké jiné ocenění.
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