
Posudek školitele bakalářské práce

Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Lucie Drahoňovská

Název práce:  Peak identification from ChIP-nexus data

Cíl práce: 

- představit vybrané celogenomové varianty metody chromatinové imunoprecipitace (ChIP)

- popsat dostupné nástroje pro detekci míst vazby cílových proteinů (peaků) v datech z metody 
ChIP-nexus

- provést detekci peaků z ChIP-nexus dat pro kvasinkový protein Cbf11 a porovnat výsledky z 
různých nástrojů

Obsahuje práce i experimentální část? ANO

Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4)

1. Samostatnost uchazeče/ky

Ve fázi zpřesňování tématu práce:   2

Při práci s literaturou a databázemi:   2

Během zpracování zadaného tématu:   2

Při sepisování práce:    2

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce:    2       

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky: 1

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů: 2

5. Pokud práce obsahuje výsledky uchazeče/ky, jaké je Vaše hodnocení této práce:

Studentka vyzkoušela několik nástrojů pro detekci vazebných míst (peak calling) na 
datech z metody ChIP-nexus pro kvasinkový transkripční faktor Cbf11 
(nepublikovaná data naší laboratoře). Některé nástroje ale bylo bohužel velmi 
obtížné (až nemožné) zprovoznit a výsledkem byl značný časový tlak při sepisování 
práce. Studentce se nicméně podařilo zprovoznit nástroj Q-nexus a částečně 
optimalizovat jeho parametry tak, že jsme na dobré cestě k praktickému využití 
výstupů této bakalářské práce pro analýzu našich ChIP-nexus dat.

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům:

- vzhledem k časové tísni při sepisování práce jsem již bohužel neměl možnost korigovat kapitolu 
„3 Practical part“.

Stanovisko k opravě chyb v práci: 

opravný lístek/oprava v textu  NENÍ podmínkou přijetí práce



C. Celkový návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  

Navrhovaná celková klasifikace: 2

Datum vypracování posudku: 30. 5. 2022

Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) :  RNDr. Martin Převorovský, Ph.D.

Instrukce pro vypracování a odevzdání posudku:
 Pro vypracování posudku bakalářské práce použijte tento formulář,  text standardním pís-

mem slouží jako vodítko
 Posudek můžete sami vložit  do SIS, anebo s předstihem zaslat  v elektronické podobě na

adresu:  marian@natur.cuni.cz,  a  dále  zajistit  dodání  podepsaného originálu  (v 1 výtisku,
jako součást  protokolu o obhajobě)  na sekretariát  Katedry buněčné biologie PřF UK (p.
Růžičková), Viničná 7, 128 44 Praha 2. Podepsaný originál posudku musí být dodán před
vlastní obhajobou, bez něho nesmí být obhajoba zahájena!

 Student by měl být s posudkem seznámem nejméně tři dny před obhajobou – posudek mu  
můžete poslat Vy nebo Váš přepošleme


