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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Cílem práce bylo představit tzv. Hidden Markov modely (HMM) jako velmi účinné 
nástroje studia biologických dat a ukázat jejich přednosti a slabiny na konkrétním 
příkladu a to predikci sekundární struktury proteinů. Cílem bylo také zjistit, zda zrovna 
tyto metody mají vyšší úspěšnost než ostatní známé metody predikce sekundární 
struktury proteinů. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Ondřej postupoval při psaní práce velmi samostatně. Tak samostatně, že bych se cítil 
mnohem lépe v kůži oponenta, neboť jsem prakticky neměl možnost práci ovlivnit. 
Chce se mi však dodat „bohužel“. Ondřej je jistě velmi inteligentní a odvážně se pustil 
do velmi složité problematiky metodického rázu. Je však škoda, že práci nevěnoval 
dost úsilí. Práce je na hranici minimálního rozsahu. Ondřej se nepokusil více přiblížit 
princip HMM a jejich potenciál v biologii. Jeho práce také nepopisuje všechny 
metody, využívajíci HMM v predikci, ale jen několik málo metod. Ůvod do sekundární 
struktury je také velmi stručný a jen velmi letmo přibližuje, proč byse HMM metody 
mely používat pro predikci struktur či proč je vůbec rozumné struktury predikovat. 
Popis HMM metod je velmi technický. Opět se mi chce dodat až moc. Ukazuje, že se 
Ondřej do metod opravdu ponořil, ale význam některých zmińovaných detailů mi pro 
účely rešerše není zcela jasný. Ondřej v práci operuje s množstvím specializovaných 
termínů aniž by je  řádně vysvětlil. Citační praxe v textu není bezchybná, citace se 
objevují velmi pozdě a na řadě míst dokonce zcela chybí. V textu prakticky chybí 
odkazy na nejnovější literaturu. Popisky k obrázkům a tabulkám  jsou  úsporné, takže 
obvykle nevysvětlují proč byl  obrázek do textu zařazen. Práce obsahuje i nemálo 
formálních chyb – např. identické popisky u dvou různých tabulek. Předkládaná práce 
je mnohem více srovnáním výsledků všech dostupných nástrojů na predikci 
sekundární struktury proteinů než textem o HMM. Bohužel nejsem přesvědčen, že 
předkládaná práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Velmi mě to 
mrzí, ale nemohu s čistým svědomím doporučit práci k obhájení. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
 


