
Posudok dizertačnej práce Mgr. Petra Vojty:
Zpracování dat z vysokokapacitního DNA sekvenování pro studium variability genomu a

transkriptomu.

S veľkým potešením som čítala predloženú dizertačriú prácú na tému spracovania dát z
vysokokapacitného DNA sekvencovania pre štúdium variability genómu a [ranskriptómu. Práca má
štyri hlavné ciele, ktoré pokrývajú jednak vývoj platformy na analýzu dát z vysokokapacitného
sekvenovania, vývoj SW na anotáciu variant a jednak aplikáciu týchto nástrojov v klinickej praxi a
biologickom výskume. Práca je čo sa rozsahu pokrytia týka veľmi obsiahla — podl‘a möjho názoru
by vydala bez problému aj ria dve dizertačrié práce. I napriek tornu však je každá z častí
vypracovaná veľmi dökladne.

Po formálnej stránke je práca dobre spracovaná, jednotlivé kapitoly na seba logicky nadväzujú a
až na riiekoľko preklepov a zopár chýbajúcich definícií riiektorých menej známych pojmov v úvode
práce (napríklad “contig“), či riekompletných popiskov k niektorým grafom, sorn nezistila žiadne
väčšie pochybenia, ktoré by znižovali jej úroveň.

Čo sa týla samotného vedeckého obsahu, z podstaty svojej expertízy sa cítim fundovaná vyjadrit‘
sa hlavne k prvému, druhému a tretiemu cieľu práce. K štvrtému cieľu “Analýza a zhodnoteriie
transkriptomových štúdií v modelových štúdiách u Diamond-Blackfanovej anémie a transegenných
rastlín jačmeňa so zvýšenou rezistenciou na sucho“ möžem poskytnúť len svoj celkový pohYad na
kvalitu spracovania dát a dizajnu experimentu, ale nemóžem sa vyjadriť k relevancii výskumu ako
takého.

Prvým cieľom práce bol vývoj platformy MOL DIMED na spracovanie dát vysokokapacitného
DNA sekvencovania. Analýza týchto dát je veFmi komplikovaná. Je to preto, lebo vývoj metód
analýzy týchto dát a samotné testovanie ich nastavení a dósledkov použitia róznych algoritmov
zaostáva za vývojom samotných sekvenátorov asi o desať rokov. Situáciu komplikuje fakt, že tieto
dáta sú obrovské a často zašumené v dósledku obmedzerií samotných technológií. Ako autor
správne uvádza v úvode svojej práce, analýza týchto dát vyžaduje okrem eXpertnej znalosti
samotnej technológie sekvencovania a prípravy knižnice, aj znalosť programovania, práce v
príkazovom riadku a samozrejme podrobriú znalost‘ celej sady špecializovariých nástrojov.
V dósledku je bio informatická analýza dát bežnému výzkumníkovi z oblasti biológie alebo
medicíny prakticky neprístupná. Každá snaha o automatizáciu procesov a ul‘ahčenie analýz sa cení,
ale je vždy dvojsečná, pretože — prirodzene — zjednodušuje kroky analýzy a nastavenia parametrov
do takej miery, že každé vybočenie od očakávanej kvality a typu dát má za následok vel‘mi zvýšenú
mieru falošne negatívnych alebo falošne pozitívnych výsledkov a tak zníženie ich reproducibility.
Platforma pre analýzu sekvenačriých dát teda musí byt‘ vytvorená s ohľadom na koncového
užívateľa, a v prípade že je určená nebioinformatikom, musia byť nastavené jasné kritériá typu
zpracovaných dát a ich kvality podrobný návod na použitie. V takom prípade sa tento typ platformy
najlepšie využije v štandardizovaných diagnostických laboratóriách, kde sú postupy analýzy
vzoriek certifikované, relatívne nemenné a dáta v dösledku vysoko kvalitné a rovnakého typu.
Musím sa priznať, že sorn k tejto platforme pristupovala skepticky presne z vyššie uvedených
dóvodov. Mgr. Vojta však dokázal nielen správne vybrat‘, ale aj prakticky implementovať
najčastejšie používané state-of-the-art postupy na spracovanie resekvenačných dát. A aj keď
samozrejme vidím možnosti vylepšeriia (sprístupnenie viacerých parametro metód, či niektorých
krokov), už tak ako platforma existuje je ve]‘mi šikovným nástrojom, ktorý je schopný ul‘ahčiť
prácu aj bioinformatikovi. V Českej republike neviem o žiadnej podobnej platforme, a preto
pozitívne hodnotím jej vytvorenie a vidím jej veľký potenciál. Úplne najváčší prínos však vidím v
prepracovanom programe anotácií nájdených variant (cieľ 2), kde autor jednoznačne uplatnil svoje



oborné znalosti molekulárnej biológie. Samotná analýza dát je len prvý krok, interpretácia je ten
druhý — a práve anotácia býva často zanedbanou koncovkou. Tento nástroj pokrýva všetky
najznámejšie databázy variant a poskytuje tri kategorizácie — základnú, pozičnú a intervalovú a
nakoniec anotáciu na úrovni ontologických vzťahov, čo je jednoznačne vylepšenie existujúcich
nástrojov. Osobitým prínosom je, že program využíva navyše aj databázu celoexómových profilov
českej a slovenskej populácie. Citovaná odborná literatúra dokladá, že Mgr. Petr Vojta využil svoje
znalosti analýzy dát a platformu MOLDIMED v Fliekoľkých štúdiách napríklad k detekcii variant u
pacientov s mnohopočetným myelómom, akútnou lymfoblastickou leukémiou, či amyloidózou (ciel‘
3). Kapitoly 4 a 5 sa venujú podrobnému popisu dvoch d‘alších aplikačných štúdií — charakteristike
novej mutácie RPS7 u Diamond-Blackfanovej anémie (prvoautorský manuskript t.č. v procese
recenzie) a transkriptomovej analýze transgenného jačmeňa so zvýšenou odolnost‘ou voči stresu
suchom (dva publikované články, z toho jeden prvoautorský). V prvom prípade autor aplikoval
svoje znalosti detekcie a anotácie variant na identifikáciu neznámej príčiny anémie, a zároveň urobil
analýzu transkriptomických profilov rodiny s novo nájdenou mutáciou RPS7 a porovnal ich s
profilmi RPS9 mutácií a zdravými kontrolami. V druhom prípade autor porovnával hlavne
transkriptomické profily rastlmn jačmeňa röznych genotypov za stresových podmienok. Obe štúdie a
z nich odvodené publikácie (manuskript) sú veľmi kvalitne spracované, na vysokej úrovni, a to aj z
bioinformatického hľadiska.

Ce]kovo považujem prácu Mgr. Petr Vojty a teda platformu MOLDIMED, nový anotačný program
variant a takisto aplikácie za veľmi prínosné na poli molekulárnej biológie, s veľkým aplikačným
potenciálom v súčastnosti i do budúcna. Čo sa týka platformy MOLDIMED a nového anotačného
programu, veľmi rada budem súčasťou akejkol‘vek spolupráce, či už ako koncový užívateľ, alebo v
oblasti možných budúcich rozšírení.

Práca podľa mójho názoru spĺňa všetky nároky dizertácie a autor preukázal, že je schopný
samostatnej a kvailtnej vedeckej práce. Komisii preto odporúčam udelenie titulu Ph.D.
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V Brne 5.9.2018 /
Mgr. Eva uď ská, Ph.D.


