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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Oceňuji zde velký počet prostudovaných metod pro klasifikaci DNA sekvencí.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Prezentační úroveň práce je dobrá. Pro lepší pochopitelnost práce bych doporučila použít více úrovní zanoření

kapitol. A také doplnění textu popisujícího jednotlivé taxonomické kategorie.
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Z jazykového hlediska se jedná o velmi dobrou zprávu, která obsahuje minimum překlepů. Typograficky je práce

také kvalitní (kromě obrázku 3.1).
6. Práce s literaturou 73 b. (C)
 Výběr studijních pramenů je velmi dobrý a převzaté prvky jsou řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah.

Lepšímu hodnocení brání ne zcela úplné bibliografické citace.
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Realizační výstup práce je plně funkční, použitelný a umožňuje klasifikaci DNA sekvencí do tří skupin. Provedené

experimenty také ukazují, že lepší úspěšnosti bylo dosaženo při trénování klasifikátoru stejným počtem sekvencí
z jednotlivých tříd.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci, která rozšiřuje existující klasifikační metodu (Eu-Detect) tak, aby klasifikovala data do tří tříd

(eukaryota, prokaryota, archea), namísto stávajících dvou tříd. Nejedná se o zásadní vylepšení existujících
klasifikátorů, ale implementovaná metoda by mohla sloužit jako dobrý odrazový můstek pro další práci v této
oblasti.

9. Otázky k obhajobě
 Jakým způsobem určujete sensitivitu a specificitu implementované metody? V technické zprávě je

popsán pouze způsob určení sensitivity a spacificity pro jednotlivé třídy.
Proč byla pro měření podobnosti vektorů použita zrovna Manhattanovská vzdálenost?

10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Způsob zpracování předložené bakalářské práce považuji za lehce nadstandardní (počet prostudovaných metod,

technickou zprávu i provedené experimenty), a proto navrhuji hodnocení stupněm B (80 bodů).

 

V Brně dne: 3. června 2015
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