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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce bych ohodnotil jako dosti náročné, neboť vyžaduje jak znalosti spojené s použitými matematickými přístupy, 
ale také pochopení biologických aspektů dané problematiky. 
 
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. 
Závěrečná práce splňuje zadání. 
 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený postup vychází, ze současných „state of the art metod“, které dále rozvíjí požadovaným způsobem pro naplnění cíle 
práce. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Oborná úroveň předložené práce je výborná a to jak po stránce popisující použití a implementaci pravděpodobnostních 
modelů, tak také po biologické stránce, která se týká dané problematiky.  
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce nemohu nic vytknout. Jazykovou a typografickou úroveň nemohu detailně hodnotit vzhledem k tomu, že 
práce je psána ve Slovenském jazyce, ale z mého pohledu neshledávám žádné problémy. 
 
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. 
Vše v pořádku. 
 
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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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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. 
 
Práce na mě působí velmi uceleným dojmem jak po formální tak i obsahové stránce. Velmi pozitivně hodnotím 
především zhodnocení biologické povahy problému, kde autor jde dosti do hloubky a samotné statistické 
shrnutí týkající se exonů a intronů v genomech hub (dodatek C) je cenným přínosem k dané problematice, 
vzhledem k tomu, že zatím nebylo popsáno u tak velkého souboru dat. Autor ve své práci vychází ze současných 
„state of the art“ metod a výsledek práce by mohl být základem užitečného bioinformatického nástroje, 
s velkým praktickým využitím.    
 
Na autora práce bych měl následující dotazy: 
Jak by zhodnotil časovou náročnost při definovaném počtu CPU a množství RAM pro učení a analýzu zmíněného 
metagenomu?   
Jak zásadní by byl rozdíl v rychlosti programu, pokud by byl použit kompilovaný jazyk (např. C, C++) namísto 
skriptovacího jazyka Python? 
Kde vidí autor největší problémy pro případnou aplikaci daného nástroje na metagenomická data s neznámým 
složením mikroorganismů? 
 
 
 
 
Datum: 3.6.2019     Podpis: Tomáš Větrovský 


