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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností)

1. Rozsah BP a její členění
A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí

X B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem

C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje

N - nedostatečné

2. Odborná správnost
A - výborná, bez závažnějších připomínek

X B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků)

C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami

N - nevyhovující, s hrubými chybami 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů
X A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce

B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací

C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat

N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu)

4. Jazyk práce
A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb

X B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby

C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Formální a grafická úroveň práce
X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování

B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod.

C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami



Minor comments:
- Citations start at #26 and are not always in the same format.
- First sentence of Introduction: what does the last word relates to?
- Sometimes the information provided is a bit outdated. E.g. Illumina technology referenced by 

work from 2015 misses new machines (e.g. NextSeq 1000/2000 and Novaseq 6000).
- 1.3-Raw data: „sequenced tags“ are more often called „seq-reads“; „4 lines:“ should be follow be 

“for example”; Some explanation of Phred quality scores might be useful for later reference.  
- 1.3-Alignment: BAM is binary SAM.
- 1.4-Quality problems: what is „noise reproducibility“?
- 1.4.-Quality metrics: normalized cross-correlation (NSC) and relative cross-correlation (RSC) – 

no explanation of how to use them as QC.
- 1.5 the name of chapter is „The best strategy“ but it is not clear to what it relates.
- 1.5  Irreproducible Discovery rate (IDR) not introduced/explained.
- Fig. 2.1: Data source should be stated.
- Is chapter 2.2 and 2.3 in the scope of presented work?
- The flow of chapter 2.4 was slightly unclear to me. There is a statistical sin (not really defined as a

term) leading to inability to use „right cut-off“. However it is not clear what this cut-off is 
cutting. Moreover, part of the Solution section considering this issue states that „However, 
many software tools are good enough to be used, and recalibration of the obtained p-values is a
possible alternative resolve.“ So is that issue mainly solved by recalibration used by many 
software?

- Chapter 3.1 is named „Effect of crosslinking time“ and has sections on Formaldehyde, Motif 
recognition and Incubation time. It would be worth considering shrinking this to one section 
considering incubation time with formaldehyde. There is no description of what is exactly the 
effect of crosslinking time on subsequent analysis. Is there just single message, that longer 
times lead to capturing non-specific binding? Is this quantifiable? Can it be corrected for 
computationally?

- In the same chapter 3.1, the section Motif recognition considers non-specific binding of TF, than 
„The approach“ (of what? TFs binding DNA? ) and concludes about „non-specific accessibility
of the genome“. This might benefit from some re-wording.

- Conclusion chapter refers to a mention of popular peak calling tools, which are they?
- Overall, my feeling is, that table listing common problems and means to solve them would be very

helpful.
- Reference to file formats specifications could have been in a table rather then in References (as 

point to web only)

B. Obhajoba

Dotazy k obhajobě (povinná část posudku)

- Are there any other than Illumina and IonTorrent sequencing platforms usable for ChIP-Seq?
-  You stated that read length of 36-50bp is enough for ChIP-Seq. Is it in your opinion worth it 
going for longer reads?
- Which aligner would you recommend and why?
- You mentioned suggestion from 2013 (ref. #92) for minimum mapped reads percentage being 
50%. Did this recommendation change since then?
- In chapter 1.4, you state, that „Low-quality data can be filtered before alignment to the reference.
But such filtering is not necessary due to the inability of such sequences to be aligned.“ Can you 
explain what type and extent of lower quality does not pose problems later in the analytical 
pipeline?



Dotazy k obhajobě (povinná část posudku)
- What are suggested values for non-redundant fraction (NRF)?
- Can you elaborate on „However, the usage of the control dataset shows that the different biases 
make the uniform model too ideal to be true [83]. That is why all peak calling algorithms make all 
the output signals associated with p-value [24] to determine statistical significance in a hypothesis 
test.“?
- Are most or at least some of the issues and biases you mention in your work already solved by 
current software? Is there any overview on that? 
- How big of a problem in the whole analysis is to identify what is actually „a peak“ (region in a 
BED file)?  

Stanovisko k opravě chyb v práci: 
opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ     (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce

C. Celkový návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE  

Navrhovaná celková klasifikace: 2

Datum vypracování posudku: 6.9.2021

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): 
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