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Automatická segmentace genomických sekvencí je tradiční úlohou. I když v ní bylo dosaženo
významných úspěchů, automatické oddělení jednotlivých typů segmentů (např. intergenomická
oblast, exony, introny) stále nedosahuje dokonalosti, se kterou s DNA pracuje buňka sama. V této
diplomové práci se pan Baručič soustředil na specifickou podúlohu výše zmíněné obecné úlohy,
konkrétně detekci intronů v genomech hub. Práce má velký aplikační potenciál, po odstranění
intronů z neznámé DNA lze mnohem spolehlivěji rozhodnout o biologickém druhu, ze kterého
DNA pochází. Introny jsou totiž mnohem méně evolučně konzervovány než exony a po jejich
odstranění lze dosáhnout nadprahové shody při zarovnání sekvencí evolučně blízkých i vzdále-
nějších druhů. To je v případě hub velmi důležité. Odhaduje se, že existuje více než milion druhů
hub, sekvenován přitom byl pouze zlomek z tohoto počtu.

Na tématu pracovali současně dva studenti, jejich práce byly rozděleny podle typu použitých
metod učení. V případě této práce šlo o nepravděpodobnostní metody. Diplomant v souladu se
zadáním provedl rešerši literatury a na jejím základě se rozhodl pro využití metody podpůrných
vektorů (SVM) umožňující přímočaré využití string kernelů. Kombinace SVM a pozičních string
kernelů dle literatury dosahovala nejlepších výsledků v detekci biologických signálů, které in-
trony zahajují a zakončují, tzv. donorů a akceptorů. Okolo těchto přístupů diplomant vybudoval
pracovní tok. Ten nad rámec metod uvedených v literatuře řešil konkrétní problémy plynoucí
z různorodosti genomů různých taxonomických tříd hub a také potíže plynoucí z vysokého počtu
falešně pozitivních nálezů donorů a akceptorů. Druhý zmíněný problém je umenšen zavedením
dalšího SVM modelu, který rozhoduje, zda se mezi dvěma blízkými donory a akceptory skutečně
vyskytuje intron. Navržené řešení zohledňuje i otázky efektivity. Pro informaci, trénovací data
měla desítky GB, při použití očekáváme současné použití několika modelů na (meta)genomech
v délce jednotek GB.

Diplomant řešil své téma aktivně a iniciativně. Pravidelně jsme se scházeli přibližně po dobu
jednoho akademického roku, za tu dobu nenastaly v řešení žádné prodlevy. Postup byl plynulý
a celkový objem práce zcela jistě výrazně přesahuje očekávání daná kreditovými dotacemi před-
mětů SVP a DP. Pan Baručič při řešení využíval svých výborných programátorských schopností
a také znalosti metod strojového učení. V průběhu řešení si doplnil nutné biologické vědomosti.
Naše spolupráce byla bezproblémová a z pohledu vedoucího ideální. Podařilo se splnit všechny
stanovené cíle. I když použitelnost v cílové aplikaci zmíněné v prvním odstavci zatím nedoká-
žeme odhadnout, bylo v dané fázi podle mého názoru dosaženo velmi slibného řešení. Práce má
publikační potenciál.

Souhrnně lze říci, že práce splňuje všechny cíle, které jsme si na počátku vytkli. Byl vytvořen
a úspěšně otestován konkrétní algoritmus detekce intronů v genomech hub. Práci doporučuji
k obhajobě a hodnotím ji známkou

A — výborně.
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