
 

1/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hierarchical Multi-Label Classification for Automated Protein Function 
Prediction 

Jméno autora: Martin Miadok 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra kybernetiky 
Oponent práce: Ing. Petr Pošík, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra kybernetiky FEL ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma se může zdát náročnější ze dvou důvodů: (1) aplikační oblast tématu není na FEL zcela obvyklá, a student 
do ní tak musel proniknout, (2) data, která měl student k dispozici, byla poměrně velká (v řádu desítek GB, 
pokud jsem to správně pochopil), což přispívalo k vyšší časové náročnosti experimentů. Přesto zadání hodnotím 
jako průměrně náročné: znalosti z neobvyklé domény nemusely být nutně nijak hluboké a velikost dat student 
s vedoucím vyřešili testováním na menším náhodném vzorku. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Vložte komentář. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vložte komentář. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Většina práce má dobrou odbornou úroveň. Student v ní aplikoval znalosti grafových algoritmů získané během studia a 
integroval je s dostupnými daty a poznatky získanými z odborné literatury. Na mnoha místech jsem ale měl pocit, že při 
psaní byla preferována stručnost na úkor srozumitelnosti, že mi chybí nějaká důležitá informace nebo že se nepoužívá 
konzistentní názvosloví. Např. oddíl 2.4.2 popisuje podobnosti a rozdíly mezi 4 algoritmy pro hierarchickou klasifikaci, ale 
čtenář v tu chvíli nemá tušení, jak hierarchická klasifikace pomocí těchto algoritmů probíhá, takže popisované rozdíly 
nedávají velký smysl. Oddíl 3.2 je nazvaný „Hierarchy transformation“, ale z popisu nerozumím, jaká hierarchie je 
transformována, jakým způsobem a na co. V tomtéž oddílu se vyskytuje termín „hierarchichal distribution“, který nebyl 
nikde vysvětlen ani definován. V oddíle 3.2.2 je použit termín „foundation node“, jehož význam mi taky uniká. Algoritmus 
1 uvádí pseudokód metody „True Path Rule“, z níž student vycházel. Konkrétní změny, které v algoritmu udělal, jsou ale 
popsány jen v textu a pseudokód výsledného algoritmu v práci chybí. Přitom změny se mi nezdají být nikterak triviální, aby 
se do algoritmu daly zapracovat jediným očividným způsobem. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce patří k těm stručnějším. Je psána dobrou angličtinou se zanedbatelným množstvím překlepů (jen na jediném místě 
jsem našel větu, která nedávala smysl). Nicméně některé formulace jsou neobratné či vágní. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Práce obsahuje seznam 28 zdrojů, z nichž autor čerpal. Pokud mohu soudit, všechny jsou relevantní k tématu práce. 
Seznam zdrojů i jejich citace v textu používají standardní formát. Nezaznamenal jsem žádné porušení citační etiky. Cca na 2 
místech práce jsem zaznamenal (správně provedenou) doslovnou citaci jedné věty z některého z článků, nicméně mi 
nebylo zcela jasné, proč právě tyto věty si zasloužily doslovnou citaci. Jiné výhrady ke zdrojům a citacím nemám. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Výsledky hierarchické klasifikace měřené pomocí F1-score na jedné z ontologií jsou mírně lepší než výsledky nejlepší 
konkurenční metody. Na druhé ontologii jsou výsledky srovnatelné. Neumím posoudit významnost tohoto zlepšení. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Celkově práci hodnotím jako kvalitní, ale kvůli nedostatkům textu (především použití nedefinovaných pojmů či 
nejasných vágních slovních popisů), nemohu předloženou závěrečnou práci hodnotit lépe než klasifikačním 
stupněm  B - velmi dobře. 

 
Doplňující dotazy: 

1. Na straně 5 v oddílu 2.4.2 uvádíte, že výsledkem HMC mohou být nejen listové termy, ale také uzly výše 
v hierarchii. Znamená to, že u nehierarchických metod mohou být výstupem jen listové termy? Proč? 
Copak se vnitřní termy k anotaci nepoužívají? 

2. Na straně 8 v oddílu 3.2.1 popisujete, jak zjišťujete minimální a maximální hloubku uzlů pomocí algoritmu 
prohledávání do šířky (BFS). Protože zjišťujete i maximální hloubku uzlů musíte patrně prohledat graf celý. 
V jakém smyslu je pro tyto účely prohledávání do šířky lepší než prohledávání do hloubky (DFS)? 

3. Na straně 11 není z rovnice 3.3 a z jejího popisu v textu zřejmé, co je to „min root distance“ a „root 
distance bonus“. Mohl byste tyto termíny dovysvětlit? Rovnice slouží k modifikaci prahu t. Pokud se 
nemýlím, tento práh by měl být mezi 0 a 1 (protože se jím prahuje pravděpodobnost), je to tak? Nemůže 
se stát, že výsledkem rovnice 3.3 bude hodnota prahu t mimo tento interval? 

 
 
 
Datum: 6.6.2022     Podpis: 


