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 X Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
     Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
V abstraktu je skrytá jedna věta ve které autor uvádí svůj cíl vysvětlit čtenáři jak 
fungují Hidden Markov modely a jaké jsou jejich výhody a nevýhody při predikci 
sekundárních struktur proteinů.  
 
Struktura ( členění) práce:  
 
Práce má celkem 20 stran, je psána v angličtině, obsahuje na jeden odstavec krátký 
abstrakt i úvod, 2,5 strany je věnováno úvodu do „Hidden Markov models“ s jedním 
obrázkem (a jediným v celém práci), 1 strana je věnována popisu sekundárních 
struktur bílkovin a způsobu výpočtu přesnosti předpovědí, na zbylých 6,5 stranách je 
popis některých programů (dva jsou popsány v detailu, zbylých šest sotva pár 
větami). Závěr je je formulován značně obecně jako jeden delší odstavec a obsahuje 
několik tvrzení u kterých nejsou uvedeny citace a pochybuji, že se jedná o vlastní 
výsledky autora (jen v závěru tedy postrádám 4 citace). 
 
Jsou použité literární zdroje dostate čné a jsou v  práci správn ě citovány?  
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z li terárních zdroj ů? 
 
Autor cituje 29 zdrojů včetně textu jedné přednášky na univerzitě v Princetonu, USA.  
Práce velmi málo odkazuje na citace. Na straně 6, autor cituje jako zdroj definice 
Hidden Markov modelu již zmíněnou přednášku namísto původní práce a nebo 
alespoň souborné knihy. Obecně, z textu Ondřeje Krause není zřejmé která tvrzení 
jsou jeho vlastní a co jsou tvrzení jiných autorů. 
Na straně 12 není jediná citace a na straně 13 jsou dva odstavce bez citací. Lze se 
domnívat, že autor cituje jedinou práce na základě které napsal 1,5 strany a tu cituje 
až na zmíněné straně 13. Zdá se mi, že by měla být citace uvedena u nadpisu dané 
kapitoly věnované danému programu, pokud se jedná o práci ve které byl program 
popsán. Text v dané kapitole zřejmě vychází z jediného článku a proto práci 
nepovažuji za dostatečnou protože nepracuje s více zdroji informací. Ačkoli je práce 
náročná na vysvětlení, nelze ji pochopit bez obrázků a schémat a to je moje další, 
vážná výhrada. 
Na stranách 15 a 16 je popsáno 6 počítačových programů, každý ve 2 až 6ti větách. 
Komicky se jeví jednovětný, resp. dvouvětný popis programů PSIPRED a PROFsec. 
V tabulce 2 jsou uvedeny závěry ale chybí k nim jakékoli citace, příklady proč si to 
autor myslí či kde to opsal. 
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Pokud práce obsahuje (nadstandardn ě) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním zp ůsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje žádné vlastní výsledky, autor opsal publikované hodnoty 
přesností vybraných programů z webu a pokud nebyly k dispozici, z původních prací. 
 
 
Formální úrove ň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyko vá 
úrove ň): 
 
Text je psán v angličtině a byť autor není rodilým mluvčím, nelze akceptovat nejasně 
formulované věty, omylem použité množné tvary, chybějící určité i neurčité členy. V 
úvodu píše že bych chtěl čtenáři vysvětlit danou problematiku a tedy text zřejmě není 
míněn jako čtení pro ženy. Pardon, v české verzi téhož odstavce tato chyba není. V 
práci postrádám rovnou několik schémat jak jsou popisovanými programy 
zpracovávána vstupní data. Jestliže autor zmiňuje na straně 11 angl. „a 3-layer 
perceptron“ a stěží uvede v závorce lakonický komentář že se jedná o druh umělé 
neuronové sítě bez citace a bližšího vysvětlení, je čtenář demotivován. Následně, 
když v témže odstavci zmiňuje nějaké angl. „second layers“ a „dominant label“, 
čtenář je již ztracen. Bez obrázků a schémat problematiku pochopí jen málokdo. 
U obrázku 1 není uveden jeho zdroj a nejsem si jist, že je výsledkem práce autora 
(obdobně ani hlavní text, resp. daný odstavec ze kterého je odkaz na tento obrázek 
neobsahuje citaci, ale lze věřit že zmíněný příklad si autor vymyslel sám). 
Tabulka 1 prakticky nemá žádnou legendu. Sice v hlavním textu lze dohledat 3 věty 
které se jí týkají, není to šťastné řešení. Každopádně, tabulka obsahuje mnoho 
různých písmen, pomlček jejichž význam si musí čtenář domyslet sám. Autor 
odkazuje čtenáře na tuto Tabulku s tím, že je z ní vidět že programy chybují v 
předpovědích povětšinou jen na rozhraních sekundárních struktur. Kde jsou tato 
rozhraní v Tabulce vidět ale neuvedl. V tomto vícenásobném „alignmentu“ sice vidím 
dle svého uvážení dvě takové oblasti ale zárověň vidím řekněme 4 oblasti kde jsou 
také chyby a ty asi nejsou na těch angl. „boundaries“.   
Legenda k tabulce 2 je úplně stejná jako k tabulce 3, přičemž se dá dovodit že u 
tabulky 2 měla být odlišná. Každopádně, v tabulce jsou konstatování výhod a 
nevýhod tří programů, ale původ těchto informací není uveden. 
Text za Tabulkou 2 vypadá jako legenda k Tabulce 3, ale ta je až na následující 
straně!  
Legenda k Tabulce tři není dostatečná a postrádám například vysvětlení jakým 
způsobem byla určena přesnost jednotlivých programů. Stávající odkaz na URL na 
serveru EVA na stránce věnovanou metodice mi nevyhovuje, protože jsem se reálně 
z této Tabulky nedozvěděl jak byly programy testovány (práce je přeci rešeršní a má 
podávat výklad). 
Citace jsou nedostatečné a autor neuvádí v seznamu literatury plné citace ale jen 
jejich zkráceniny s latinským „et al.“. Názvy časopisů jsou ve zkratce ale bez teček 
za zkrácenými slovy. Rovněž citace na kapitolu z knihy neodpovídá formálním 
požadavkům. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autor si rozhodně nevybral lehké téma, ale již se s ním musí nějak vypořádat. Jako 
úvod do problematiky „Hidden Markov Models“ je práce nedostatečná a je pro laika 
soupisem nějakých termínů spojených do vět bez dostatečného vysvětlení. Tomu by 
výrazně napomohly obrázky a schémata. Jako zaklínadla na čtenáře působí 
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nevysvětlené termíny jako „tied (untied) block“, „label“,  „dominant label“, „parameter 
learning method“. Termín „artificial neural network“ zřejmě nějak, bez specifikace, 
kontrastuje vůči HMM. Text charakterizující jednotlivé programy je psaný velice 
zkratkovitě a nejasně. Za leckterou větou postrádám citaci kdo tvrdí uvedený fakt a 
po přečtení těch odstavců mám více otázek než nových znalostí. 
Domnívám se že ani jednovětné vysvětlení principu angl. „Viterbi algorithm“ na 
straně 8 není dostatečné a autorova tzv. vysvětlující věta jen způsobí čtenářovu 
dozvědet se něco o angl. „backtracking“ o kterém také nic neví. 
 
Otázky a připomínky oponenta: 
 

1. Proč na straně 14 uvádíte, že programy mohou být mezi sebou snadno 
porovnány ale přitom ve stejné větě naříkáte, že k testování byly použity 
různé proteiny? Co je tedy snadné? 

2. Dva programy se snažíte popsat vcelku v detailu – byť to jinak ani nelze. 
Zbylé programy ale nepopisujete téměř vůbec. Nešlo by to nějak více vyvážit? 

3. Můžete ve zkratce vysvětlit jak fungují Block-HMM a OSS-HMM? Oběma 
programům jste věnoval maximum že všech zmíněných, tedy po jedné straně 
každému, tak to snad nebude problém vysvětlit. 

4. Na straně 11 zmiňujete „a 3-layer perceptron“, co to je? Můžete ho nějak lépe 
popsat,nejlépe na schematizovat na obrázku? V témže odstavci zmiňujete 
angl. „profile averaged posterior label probabilities“ bez dostatečného 
vysvětlení a citace. Můžete ten termín lépe vysvětlit i s odkazem na práci, kde 
byl zaveden? V závěru téhož odstavce zmiňujete „... and the dominant label is 
applied as the final prediction“. Opět, postrádám vysvětlení o co se jedná, a 
schéma toku informací. 

5. Na téže straně v dolní části máte na začátku odstavce citaci týkající se 
genetických algoritmů. Na konci téhož, nebývale dlouhého odstavce máte 
jinou citaci. Které věty se týkají první, které té druhé a co jsou případně vaše 
konstatování? Jak to má čtenář(ka) poznat? Co je to „forward-jump block“ a 
co je to „tied (untied) block“? 

6. Na straně 12 zmiňujete „amphipathic rule“, „strand box“, „two-state cycles“, 
„core states“. Co to je? 

7. Na straně 13 píšete: „It should be mentioned that there is no helix to strand or 
strand to helix transition ...“. Ptám se, k čemu je to dobré či špatné že v 
programu OSS-HMM nejsou reflektovány tyto přechody? Popis přechodů 
mezi různými stavy vypadá nepřehledně, postrádám schéma uspořádání a 
vysvětlení, proč mám např. nejdříve číst o stavu c6 a c8, potom o c7 a c11 a 
na závěr kusou zmínku o c1 se silným závěrem ale bez citace. Kde jsou ty 
přechody mezi nimi? Nešlo by to ozřejmit a skutečně vysvětlit? 

8. V odstavci „Strand architecture“ je věta „It is noteworthy that all core states for 
strands have hydrophobic preference.“. To citujete původní autory, nebo 
někoho jiného, nebo je to váš názor? Z čeho to vyplývá? Z trénovacího 
datasetu, z designu modelu? Co z toho plyne pro čtenáře/uživatele? 

9. Na straně 13 v odstavci věnovaném šroubovicím uvádíte: „.. is quite 
impressive because this is analogous with  the model of amphipathic helices“. 
V práci je vícero takto sugestivních výroků, a protože se neodkazují na cizí 
práci, jsou buďto autorovým názorem a nebo jsou opsány z nějakého cizího 
zdroje. Každopádně, pokud touto větou autor poukazuje na nějaké místo ve 
své práci, kde se již dostatečně věnoval těmto druhům helixů, ocenil bych 
odkaz na daný odstavec či kapitolu. Mužete se k tomu vyjádřit? 

10. Jako poslední připomínku, byť bych jich měl ještě mnoho, cituji dvě věty ze 
strany 13 uprostřed. První věta nedává smysl, za druhou větou bych očekával 
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opět nějaký odkaz na zdroj zdroj, na základě kterých autor takto soudí, a nebo 
citaci na původní práci: „This model found  three strand entry states, two 
hydrophilic and one hydrophobic. Interestingly in average this scheme leads 
to no strong aminoi-acid preference at the beginning of the strand confirming 
the fact that strand ends have no specific preference for aminoacid-residues.“ 
Popravdě řečeno, ani následující dvě věty zbývající do konce odstavce 
nedávají smysl a zřejmě psát práci v angličtině nebyla dobrá volba. Nutno 
dodat, že na konci poslední věty tohoto třetího odstavce je citace na původní 
článek, ze kterého možná Ondřej Kraus přejal i tyto, vcelku silné formulace 
bez bližšího vysvětlení ve svém vlastním textu. Lze se jen domnívat že na 
základě tohoto článku napsal předchozí 2 odstavce v této kapitolce. 

 
Práci jako celek považuji za nezdařilou koláž z cizích textů a autorovi bych doporučil 
držet se mateřského jazyka aby kvalitu své vlastní práce nesnižoval špatnou 
angličtinou, řádně a často citovat, alespoň do poznámek pod čarou (angl. 
„footnotes“) aby uváděl nějaký bližší popis-vysvětlení problematiky a terminologie 
když na to není dostatek místa v hlavním textu. I přes tematickou odlišnost této 
práce od předpokládám na katedře častějších, molekulárně-biologicky orientovaných 
prací, se domnívám že tato práce není srovnatelná (nedostačuje) s jejich kvalitou. 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    X nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 


