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Souhrn: 
Předložená diplomová práce zpracovává velice aktuální problematiku automatizované a standardizované analýzy 
cytometrických dat v klinické praxi celkem na 99 stranách anglického textu, celkem na 13 obrázcích a 13 tabulkách (plus 
40 stranách příloh). 

Autorka si klade poměrně náročný cíl nesupervizované klasifikace fenotypů dětských akutních leukemií (ALL) a jejich 
porovnání s klinicky reportovanými fenotypy. Pro tento cíl použila více než 350 000 naměřených souborů v průběhu 
posledních 15 let na pracovišti CLIP, 2. LF UK. Autorka se věnovala výběru 19 pacientů s ALL na základě metadat v FCS 
souborech a následné analýze vývoje onemocnění (MRD) u pěti z nich. Z nich u tří byl fenotyp pod detekčním limitem 
zvolené metody. Tento limit (frekvence dané populace) ovšem není v práci diskutovaný. 

Autorka se na pracovišti školitele naučila používat výpočetní nástroje v prostředí R a na jeho základě vytvořila vlastní 
postup zpracování dat na malém souboru dat. Klíčové kroky ovšem prováděla manuálně, a navíc bez jasného zdůvodnění 
nastavených kritérií. Nemyslím si proto, že celý postup je plně automatizovatelný, jak autorka prezentuje. Navíc zde není 
uvedená jeho výpočetní náročnost.  

Průběh a správnost vlastní analýzy nelze většinou hodnotit – použitý R skript není v práci doložený. Klíčový algoritmus 
flowPheno je dostupný pouze na pracovišti školitele. Výběr použitých výpočetních metod a dat musí být řádně 
zdůvodněný a dokumentovaný tak, aby bylo možno celý proces nezávisle zopakovat. Reproducibilita je důležitou 
vlastností vědecké práce, kterou si musí magisterský student osvojit.  

Autorka sice popisuje svůj postup, popisuje vlastní metriku i standardy (WHO klasifikaci), ale méně je vysvětluje a už 
vůbec je nesrovnává s dostupnými alternativami v literatuře s jejich výhodami a nevýhodami. 

Diskuze je v práci nevyhovující. Autorka diskutuje pouze svoje výsledky s výjimkou jednoho odstavce o několika 
molekulách, které byly použité v panelech, ale tyto přitom nebyly v Literárním přehledu uvedené. Výsledky bohužel 
nejsou porovnané s literaturou právě v klíčové bioinformatické oblasti. Výsledný dojem je, že pracoviště školitele je jediné 
na světě, které se této problematice věnuje. To je způsobené použitím starších literárních zdrojů v celé práci, ale hlavně 
úplnou absencí srovnání klíčových výpočetních metod. Některé z ekvivalentních metod jsou již komerčně dostupné 
(například CellCnn) a během posledních let se významně posunuly směrem k vyšší kvalitě (měřené nezávislým 
testováním), vyšší rychlosti, ale i maximální nezávislosti výpočtů na manuálních vstupech. 



Cíle práce 
Zadání práce bylo v SIS uvedené a autorka v kapitole 3 své cíle detailně popisuje. Jsou to cíle velice ambiciózní a autorka je 
rozděluje na tři hlavní cíle – vytvoření protokolu a SW nástroje pro automatickou analýzu cytometrických dat se zaměření 
na ALL, a tři vedlejší cíle – vytvoření databáze metadat, zhodnocení transformace/normalizace dat, testování alespoň 
dvou shlukovacích algoritmů. 

Cíle byly splněné pouze částečně. Hlavní cíle jsou ovlivněné manuálními vstupy, které autorka pouze částečně 
zdůvodňuje. Byly aplikované na omezený dataset 19 pacientů, syrové výstupy byly v práci sice bohatě dokumentované, 
ale jejich finální srovnávací analýza je omezená a diskuze zde úplně chybí ve smyslu srovnání s jinými vědeckými postupy. 
Výsledky vedlejších cílů nejsou dokumentované vůbec nebo jen velice omezeně.  

Autorka použila pro klasifikaci blastů manuální vstup – konkrétně vzor expertní analýzy z klinické databáze. To považuji za 
nevhodný postup, a proto také nemohla splnit jeden z cílů – srovnání automatické analýzy s expertní analýzou. Právě tyto 
manuální klíčové rozhodovací kroky jsou limitem předložené nesupervizované analýzy, a proto se ve výsledku jedná o 
analýzu poměrně supervizovanou. 

Struktura práce: 
Předložená diplomová práce má klasické členění. Výhradu mám k nadbytečnému obecnému úvodu do cytometrie, a 
naopak absenci molekulárních informací, které jsou následně použité u ALL/MRD panelů a jako jediné skutečně 
diskutované. Úvod do bioinformatických postupů není dostatečný.  

Informace se v práci často duplikují nebo nejsou dotažené do jasného sdělení, které by bylo možné reprodukovat. Typicky 
jsou metodické pasáže začleněné do Výsledků nebo Literárního přehledu a jsou tak i odkazované v textu. Manuální vstupy 
nejsou často zdůvodněné, pouze konstatované. Stejně se to týká i výběru vhodných parametrů (argumentů) jednotlivých 
výpočetních procesů. Domnívám se, že dodržení rozdělení informací o použité metodice a materiálu vs. vlastních 
výsledcích by přehlednosti textu hodně pomohlo. 

Stejně tak autorka nepostupuje logicky ani v kapitole Výsledky, kde není ukázaný výstup jednotlivých kroků 
předzpracování dat (transformace, normalizace) a vytvořené databáze metadat. Na těchto základech poté autorka vybrala 
19 souborů (ALL pacientů) k vlastní analýze. Tento počet pacientů se mi zdá velice nízký. Autorka používá pojmy jako: 
„CLIP database“, „CLIP FC database“ a „CLIP clinical database“, ale není jasné, zda je to identická databáze a co obsahuje. 
Naopak je práce dle mého názoru zbytečně vyplněná analytickými polotovary – „heat“ mapami a tabulkami vlastní 
analýzy těchto 19 souborů, ovšem bez následné interpretace. Tyto výstupy tvoří celkem 40 stran ve stostránkovém textu 
a dalších 40 stran příloh. Chybí naopak souhrnné výsledky, co z těchto tabulek a dat vyplývá. Hodnocení provedených 
analýz a jejich porovnání s literaturou jsem se nedozvěděl ani v Diskuzi, kde bohužel chybí srovnání s literaturou (pouze 4 
citace na jednom omezeném tématu). To považuji za výrazný nedostatek práce. 

Formální úroveň: 
Grafická dokumentace je bohatá, ale zahrnuje hlavně příklady rutinních pracovních výstupů („dot“ ploty a „heat“ mapy – 
každé v práci umístěné jinde), nikoli výsledky souhrnných analýz. Je to dle mého názoru nadbytečné. Souhrnné grafy 
(kromě analýzy všech souborů v CLIP databázi) naopak většinově v práci chybí. A to i u plánovaných výstupů dle cílů práce 
– databáze metadat, srovnání transformací a shlukování.   

Pro lepší prezentaci dat bych doporučil autorce zapojit další algoritmy včetně zobrazení definovaných shluků (populací 
buněk) metodami redukce dimenzionality, případně odhadu trajektorií po změně fenotypu blastů během MRD 
(„pseudotime“), které se používají pro identifikaci vzácných populací s jejich anotací. Není mi jasná logika proč autorka 
umístila do přílohy pouze NxN dotploty (zde nazvané „matrix of scatterplots“), ale rozsáhlé primární výstupy v textu nikoli.  



Jazyková úroveň:  
Jazyková kvalita anglického textu je průměrná, odpovídá magisterskému stupni. Text neprošel poctivou kontrolou 
pravopisu, často chybí členy, autorka zaměňuje jednotné a množné číslo a ve výsledku se text nečte snadno. Mnoho vět 
nemá jasnou strukturu, respektive má českou strukturu. Často se informace opakují (Literární přehled, Materiál a 
metodika, Výsledky) nebo jsou obecného charakteru bez citace nebo návaznosti. Vědecký styl psaní textu však autorka 
zvládla. 

Citace: 
Autorka používá ve své práci poměrně staré citace – například liniový diagram hematopoézy (str. 3) je z roku 1982, Od té 
doby se nic nezměnilo? Obecně jsou citace v Úvodu staršího až velmi starého data, jako kdyby se za posledních 5 let nic 
neudálo. Z celkového počtu 73 citací je pouhých 24 z posledních 5 let, to se týká i výpočetní části. Přitom zpracovávaná 
tematika fenotypizace leukemií průtokovou cytometrií a s tím spojená nesupervizovaná analýza prošla v posledních pěti 
letech bouřlivým vývojem. 

Formát více citací není jednotný, vyskytují se duplicity a úplně špatné a neúplné citace, například i v klíčové práci: „Van 
Gassen, S., Callebaut, B. and Saeys, Y. (2019) ‘FlowSOM: Using self-organizing maps for visualization and interpretation of 
cytometry data’“, která je zdvojená. 

 

Celkové hodnocení: 
Předloženou diplomovou práci hodnotím dobře. 

 

Doporučení: 
Předloženou práci přes výše zmíněné výhrady doporučuji k obhajobě a autorce navrhuji udělení titulu Mgr. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Otázky: 
1/ Výsledky dvou nesupervizovaných metod pro shlukování (MHCA a FlowSOM), které autorka použila, nejsou ve 
výsledcích porovnané. Navíc je použitý MHCA algoritmus velice pomalý – na jednom místě autorka uvádí 80 minut na 
vzorek, bez uvedení velikosti. Jinde se dozvím, že je počet událostí limitovaný na 10 tisíc buněk pro MHCA i FlowSOM. 
Rychlost FlowSOM je 2 minuty.  

Otázka: Znamená to, že pouze FlowSOM je vhodný pro analýzu velkého množství dat, jak bylo zamýšleno? Autorka nikde 
tento fakt nekomentuje. Jaký výpočetní čas by byl třeba pro analýzu celé databáze CLIP Vámi navrženým postupem? 

2/ Technické otázky:  
Proč nebyla v roce 2018 měřené v CLIP kalibrační data (viz Fig. 7)? Proč nemají kalibrační soubory svoje ID a autorka je 
filtruje pouze na základě velikosti souboru?  
Jak se vyvíjelo použití cytometrů v CLIP v letech 2006-2020 (viz Fig. 8)? Jaký důvod má jasná dominance CyAn?  
Proč neobsahovalo 36 tisíc souborů informaci o použitém cytometru, když je to standardní součást metadat?  
Proč byl pro vlastní analýzu vybraný panel znaků, který poskytuje takto minimální dataset (19 pacientů)? 

3/ Transformace a normalizace jsou klíčovými postupy analýzy velkého množství dat – v práci jsou výstupy minimálně 
dokumentované. Grafické srovnání jednotlivých transformací/normalizací a jejich zhodnocení by bylo vhodné, protože je 
to jedním z vedlejších cílů práce. Výsledky předzpracování jsou v práci popsané slovy jako ideální, optimální, ale tyto 
nejsou v práci blíže definované a ani jejich výsledky nejsou ukázané. Nakonec pro určení optimálních parametrů používáte 
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flowpeel funkci logicle transform: „ However, the logicle transform step uses a novel algorithm that automatically 
estimates the values of parameters of the logicle transform function for each file.“.  

Otázky:  

a/ Autorka použila pro transformaci a normalizaci vždy jediný algoritmus, ale celý proces předtím testovala na více 
algoritmech. Můžete na jednom příkladu rozvést proč je Vámi zvolený postup optimální, jak kvalifikujete optimální 
nastavení argumentů (parametrů) a zda je vhodné používat unikátní argumenty funkce pro každý znak nebo jeden 
univerzální?  

b/ Zmiňujete prahovou hodnotu pro shlukování 3 % (následně pro MRD pouze 2 %). Jakou frekvenci blastů u MRD 
očekáváte a jaké jsou nejnižší limity frekvence vzácných populací u Vámi navrženého postupu, tedy průtokové cytometrie 
a nesupervizované analýzy? 

c/ Aribitrární nastavení dalších prahových hodnot se v práci vyskytuje opakovaně, např. 25 % limit pro negativní populaci. 
Zdůvodnění chybí, můžete to zdůvodnit nyní? 

4/ Klíčovým ukazatelem, jak autorka správně zdůrazňuje, je distribuce hodnot negativních populací. Tyto hodnoty by 
správně měly mít vždy pozitivní hodnotu.  

Otázky:  

a/ Proč jsou negativní hodnoty u průtokové cytometrie běžné a jak tomu lze případně zabránit?  

b/ Zdůvodněte ještě jednou, proč musíte mít v datech negativní populaci – nepochopil jsem tento předpoklad.  

c/ Pojem „negative population“ je na různých místech práce definovaný různě. Tvrdíte, že nejlepší shlukování vám dá 
ideální výsledek právě pro takovou negativní populaci. Následně v Diskuzi tvrdíte, že tomu tak být nemusí a zmiňujete 
jiné, zatím neúspěšné způsoby řešení. Je vůbec možné u běžně používaných panelů protilátek zajistit, že vždy bude ve 
vzorku přítomná negativní populace na všechny zkoumané znaky, jak tvrdíte? Uveďte příklad takového panelu. Proč Vám 
právě CD44 a CD45 nesouhlasí s manuální analýzou? 

5/ Jaký postup byste doporučila pro rychlou vizualizaci výstupu shlukování? Jakou výhodu má použití Vašeho postupu 
(„matrix of scatterplots“) vzhledem k ShinySOM, na kterém se podílel i školitel Karel Fišer a který obsahuje i hierarchické 
shlukování na základě SOM-závislého předshlukování populací? 


