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1. Assignment complexity average assignment
 
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 
3. Length of technical report in usual extent
 
4. Presentation level of technical report 90 p. (A)
 Student čtenáře provází logicky seřazenými kapitolami od konstrukce algoritmu po praktické příklady typů repetic

a jejich zjednodušení. Jen výjimečně je text logicky zkratkovitý nebo nepřesný.

Jazykové chyby jsou místy doplněny mezerami v detailech logiky výkladu, což spůsobuje určité problémy s
pochopením konkrétní operace či modifikace zmiňované autorem. Například v následující části mě zmátla
skutečnost, že chybějící část sekvence by způsobila nespojitost v grafu, jelikož to je zřejmě pravda jen když
chybějící část je v genomu (z hlediska obsahu k-merů) jedinečná.

Space in genome coverage or errors of more in several consecutive nucleotides may produce a gap in the
sequence of k-mers. The constructed gGraph constructed will not be continuous, in other words more graphs are
created in this case. This situation does not have to be problematic for purposes of thesis. In this case spanning
trees are found and separate graphs are created [17].

5. Formal aspects of technical report 75 p. (C)
 Typograficky je práce na velmi dobré úrovni, obrázky jsou vesměs v jednotném stylu.

 Práce je psaná v angličtině. I když jazyková úroveň není překážkou k pochopení práce, tato je snížena poměrně
častými gramatickými a stylistickými chybami (hlavně záměna množného a jednotného čísla, členy a chybějící
nebo nevhodné předložky).  Tyto jsou přítomny s hustotou několika chyb na každé stránce, což snižuje
atraktivnost jinak zajímavé práce. Například v úvodní části kapitoly 3 se píše (tučně a vyškrtnutím jsou označené
žádoucí změny):

If an/the input string is split into k-mers, we may lose information about the order of some k-mers in the sequence.
On the other hand, it is easier to order k-1-mers in the final graph.
Basic version of the proposed algorithm that is used in the thesis was taken over from [17] and works as
described below.

6. Literature usage 100 p. (A)
 Výborná práce s literaturou, cizí výsledky jsou řádně citovány.
7. Implementation results 100 p. (A)
 Realizační výstup je funkční a generuje výsledky uvedené v práci.
8. Utilizability of results
 Z výsledků je zřejmé, že se povedlo vytvořit užitečný a po mnoha stránkách i originální program, který je možné

smysluplně uplatnit ve studiu repetitivních sekvencí. Přístup studenta tvorivě rozvíjí již známé výsledky o nové
postupy a zjištění jejich vybraných vlastností.

9. Questions for defence
 1) Pokud uznáte za vhodné, reagujte prosím na bod 5

2) V práci je použita osvědčená a v tomto případě snad jediná možná metoda ověření spolehlivosti algoritmu,
resp. jeho implementace, a sice analýza umělých dat, se známým počtem repetic ve formátu co nejpodobnějším
reálným datům. Z přečteného mám dojem, že tyto syntetické data neobsahovali repetice v přirozeném spektru
jejich variability, ale počítali jenom s omezeným počtem repetic a variabilitou způsobenou chybami v sekvenaci.
To může vést k nadhodnocení kvality výpočtu oproti tomu, co by se dělo v datech s reálnými repeticemi, které se
často liší od sebe v desítkách procent nukleotidů, i když patří do stejné rodiny, či jiné evolučně příbuzné skupiny.
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Reagujte prosím potvrzením nebo vyvrácením této zkutečnosti, zkušenostmi s programem v tomto směru nebo
návrhy pro nápravu.

10. Total assessment 85 p. very good (B)
 I když v dané oblasti již byly vytvořené postupy, které student stručně představuje v úvodní části práce, tyto trpí

vlastními nedostatky a potřeba dalších zlepšení je zřejmá. Student pak ve zbytku práce popisuje konstrukci
svého algoritmu a jeho nasazení na reálná data. Vytvořený program reprezentuje sekvence formou de Bruijnova
grafu a vcelku originálně se snaží před samotnou rekonstrukcí repetic na takovém grafu vykonávat některé
zjednodušující operace. Tyto operace představují zanedbání sekvencí, které pravděpodobně představují triviální
modifikace určité rodiny/skupiny repetic nebo jejich částí. Zaměřením i obsahem je práce velmi aktuální a
zajímavá a student čtenáře provází logicky seřazenými kapitolami od konstrukce algoritmu po praktické příklady
typů repetic a jejich zjednodušení.

Z důvodu přítomnosti nedostatků v jazykové úrovni a drobných problémů uvedených výše, jinak obsahově
poměrně kvalitní práce se zajímavou praktickou kapitolou (s příklady různých repetic a jejich zachycení de
Bruijnovým grafem) navrhuji práci k obhajobě se sníženým hodnocením.

 

In Brno 7. June 2016
  .................................
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