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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Clustering of RNA-seq Reads by Gene Expression Levels 
Jméno autora: Hana Mertanová 
Typ práce: bakalářská 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma práce vyžadovalo, aby se autorka seznámila s množstvím technik ze strojového učení, ale i biologie a bioinformatiky. 

 

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. 

Všechny body zadání byly splněny. 
 

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

V práci je vysvětlený postup vedoucí ke zvolení použité metody řešení a jsou obsaženy argumenty podporující správnost 
zvolené metody. Malým nedostatkem může být vyloučení k-means jako shlukovací metody na základě konkrétní 
implementace (a její paměťové náročnosti) – zejména v kontextu implementace „soft clusteringu“, kde by se v případě 
úspěchu mohlo například nabízet použití „fuzzy c-means“. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce obsahuje rozsáhlou část věnovanou shrnutí předchozích výsledků jak v oblasti shlukovacích metod, tak 
bioinformatiky (konkrétně DNA/RNA sekvencování). Autorka tyto znalosti využívá pro navržení algoritmu pro shlukování 
RNA-seq reads. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána kvalitní Angličtinou. I přes to, že se v textu vyskytují chyby (zejména překlepy a chybně zvolená slova), text 
je dobře čitelný. 
 
Jako slabší hodnotím používání formálních zápisů. Práci chybí přesnější zadefinování používaných konceptů. Ty jsou buď 
zadefinovány pouze v textu, nebo jsou nechány na domyšlení (například popis tabulky k-merů v sekci 8.3 je velmi vágní). 
Srozumitelnosti nepomáhá zápis algoritmů jako seznamů bodů (místo pseudokódu) – v některých případech navíc 
s nekorektními zápisy (např. body 1 a 2 algoritmu ze sekce 8.5). 
 
Matematické symboly jsou často psané bežným textem – např., u a v v „definici“ important category v sekci 8.4.2 nebo 
Eps. 

 
  



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 

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 cituje všechny použité zdroje. Jako trochu nešťastné považuji umístění sekce 8 (která popisuje předchozí výsledky) 
mezi sekce popisující výsledky dosažené v předložené bakalářské práci. 

 

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. 
 

 
 
 

 

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. 
 

Práce představuje přístup ke clusterování RNA-seq reads bez potřeby reference (kterou je pracné a drahé získat). 
V případě úspěchu by tak navržený algoritmus měl potenciál usnadnit zpracování bioinformatických dat. Ačkoliv 
aktuální přístup má poměrně vysokou chybu, jedná se o první krok směrem k automatizaci (a zrychlení) 
zpracování bioinformatických dat. 

 

1) Jak se liší Vámi zvolený přístup (generující fuzzy membership reads ke shlukům) od metod fuzzy 
shlukování (například fuzzy c-means)? Proč jste se rozhodla použít Vámi zvolený postup pro získání 
membership funkce? 

2) Proč je vizualizace dat `stejného datasetu se stejným k v obrázcích 8.1C a 8.1D tak odlišná? Jak jsou 
získány principal componenty datasetu použité pro vizualizaci? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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