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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Automatic intron detection in fungal genomes using machine learning 
Jméno autora: Denis Baručic 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Petr Baldrian 
Pracoviště oponenta práce: Mikrobiologický ústav AVČR, v. v. i. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Řešený úkol představuje velkou výzvu v oblasti genomiky mikroorganismů, o čemž svědčí zejména skutečnost, že přes 
přetrvávající dlouhodobý zájem nabyla úloha dosud uspokojivě vyřešena. 

 

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. 

Podle mého názoru splnila práce jednoznačně zadání. Jejím základem byla vyčerpávající rešerše zvolených přístupů, 
podrobné seznámení s biologickým podkladem problému, správná volba postupů pro analýzu a jejich implementace. 
Nejsem odborníkem na algoritmické a matematické metody práce, ale pohledem biologa, tedy adresáta výsledků práce, je 
překvapivé, že došlo k vypracování takto robustního řešení problému.  

 

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

Postup řešení je zvolen na základě literární rešerše, která podrobně popisuje řadu metodických přístupů k problému. Podle 
mého názoru student vhodně zvolil slibný přístup a dokázal jej využít pro řešení zadaného úkolu. Z pohledu biologa je 
přístup, zvolený pro detekci donorových a akceptorových míst a úvaha nad rozdělením jejich délek asi intuitivně 
nejpochopitelnější přístup k řešení. Vlastní algoritmizaci nedovedu posoudit, nicméně prezentované výsledky predikce 
považuji za vysoce kvalitní co se týče odhalení potenciálních intronů. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Diplomová práce je psána na dostatečné odborné úrovni. Dokázal bych si asi představit větší množství informací o 
biologickém základu problému, nicméně pro vyřešení daného úkolu práce obsahuje všechno potřebné. Co se týká analýzy 
dostupných pramenů, řešících analogické problémy, oceňuji šíři informačních zdrojů, které byly použity. To svědčí o velmi 
podrobném seznámení s problémem. Velmi pozitivně hodnotím logickou strukturu diplomové práce i fakt, že ji lze snadno 
sledovat i pro laika v oboru umělé inteligence. Některé biologické fenomény jsou popsány zkratkovitě či neúplně , nicméně 
na vlastní řešení problému to nemá žádný vliv. Oceňuji také sekci, týkající se návrhů dalších přístupů k řešené 
problematice. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána velmi přehledně, anglickým jazykem, který lze snadno sledovat. Jazykové chyby se sice tu a tam vyskytují, 
někde není zvolený termín nejvhodnější pro popisovaný fenomén, ale celkově to kvalitu práce příliš nesnižuje. 
Z biologických disciplín jsem zvyklý na jiný formát literárních odkazů (uvedení svazku časopisu, počáteční stránky, ad.), ale 
nevím, jaký úzus platí v oboru řešení DP. 
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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. 
Zdroje pro práci byly vybrány vhodně a jsou vždy korektně citovány. Student podle mého názoru použil většiny 
relevantních zdrojů, i když by práci možná slušelo větší množství biologického kontextu v úvodních partiích. 

 

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. 
Podle mého názoru je výsledkem práce řešení problému, který je důležitý pro vědeckou komunitu a jehož uspokojivé 
řešení dosud nebylo předloženo. Byl jsem překvapen tím, jaké přesnosti se v predikcích podařilo dosáhnout. Práce má 
velký potenciál využití při řešení problémů v oblasti genomiky či metagenomiky a může být dobrým základem vědeckého 
článku, nebo odrazovým můstkem pro další studium v rámci případné navazující disertace. 

 
 
 

 

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. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Předložená diplomová práce podle mého názoru jednoznačně splnila zadaný úkol a vhodnou volbou 
metodického přístupu a jeho aplikací (nakolik jsem toto schopen jako biolog posoudit) se podařilo dosáhnout 
výsledku, který má potenciál usnadnit popis genetické informace hub. Práce je psána přehledně, dostatečně 
dobrou angličtinou a po formální stránce je na vysoké úrovni. 
 
Otázka: Pokud byste měl v řešení problému pokračovat tak, aby se omezil počet nesprávně identifikovaných 
intronů – a to i na úkor snížení počtu správně detekovaných intronů, jaký postup byste doporučil? 
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