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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Cílem práce bylo vytvořit nástroj pro sestavování repetitivních sekvencí v DNA a ověřit jeho funkčnost na

vhodných datových sadách. Zadání považuji za obtížnější, jelikož se student musel seznámit s poměrně
náročnou problematikou z oblasti biologie a teorie grafů.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo splněno ve všech bodech. Drobné výhrady mám k samotné realizaci, která je spíše jednoduššího

charakteru a je tudíž obtížně použitelná pro reálné sekvence.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Předložená 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 75 b. (C)
 Jazyková i typografická stránka textu je na dobré úrovni. Některé obrázky jsou příliš velké oproti textu (např. obr.

5.1). Některé obrázky obsahují kombinaci anglického a českého textu.
6. Práce s literaturou 55 b. (E)
 Práce s literaturou by mohla být na lepší úrovni. V textu práce se občas objeví tvrzení, která nejsou podložena

odbornou literaturou. Některé položky v seznamu literatury nejsou kompletní. V rámci rešerše aktuálního stavu
poznání bych očekával i literaturu z oblasti sestavování metagenomických dat, která je k tomuto tématu velmi
blízká.

7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Realizační výstup práce tvoří zdrojové soubory v jazyce python pro generování testovacích genomů, extrakci

fragmentů DNA a sestavení repetic metodou OLC. Uvedené zdrojové kódy jsou funkční a v souladu s licenčními
podmínkami.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořená práce je spíše experimentálního charakteru a mohla by být přínosná zejména pro vědeckou komunitu.

Výsledná realizace je bohužel velmi zjednodušená a v praxi obtížně použitelná.
9. Otázky k obhajobě
 Repetitivní sekvence jsou obvykle velmi variabilní. Jaký typ výstupu by byl vhodný pro nástroj, který tyto

sekvence hledá?
V kapitole 4.4.4 uvádíte, že přístupy založené na DBG jsou v praxi preferovány. Proč si to myslíte?

10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Předložená diplomová práce je na uspokojivé úrovni. Student prokázal, že je schopen porozumět problematice

sestavování repetitivních sekvencí DNA a provést návrh a implementaci příslušného nástroje. V tomto případě
diplomant volil spíše jednoduší cestu pro realizaci nástroje, což omezuje jeho praktickou použitelnost. Z výše
uvedených důvodů navrhuji hodnocení stupněm D (uspokojivě).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 6. června 2018
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