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Obsah práce: 

 

 Multidisciplinární práce na pomezí informatiky a biologie se zabývá vývojem metody 

MultiSETTER pro určení podobnosti množiny RNA struktur a jejich zarovnáním. Algoritmus je 

založený na dříve publikovaném algoritmu SETTER, který je schopen zarovnat (a na základě 

zarovnání určit podobnost) dvojici RNA struktur. V rámci práce je tento algoritmus analyzován a 

použit pro určení podobnosti více struktur.  

 Vyvinutý algoritmus je modifikací algoritmu ClustalW, což je standardní metoda při ur-

čování podobnosti proteinových sekvencí. MultiSETTER staví na kostře algoritmu ClustalW, ale 

adaptuje jeho sekvenčně specifické části do strukturní domény. ClustalW je tří stupňový algorit-

mus, který nejdříve spočítá podobnosti všech dvojic sekvencí, na základě této informace postaví 

tzv. guided tree a tento strom pak určuje pořadí pro stavbu vícenásobného sekvenčního zarovnání. 

MultiSETTER funguje stejně, nicméně používá strukturní zarovnání a přichází s novou metodou 

pro stavbu vícenásobného strukturního zarovnání. Tato metoda je hlavním přínosem práce. 

Práce je zakončena experimentální sekcí zkoumající výkon metody jak z hlediska přesnos-

ti tak rychlosti. Přesnost je měřena s ohledem na schopnost klasifikace RNA struktur do známých 

rodin RNA. Současně je také měřen čas potřebný pro tento úkol. Obě metriky jsou pak vztaženy 

k původní párové metodě SETTER. 

 

Hodnocení: 

 

Jako největší klad vidím, že jde o naprosto novou metodu, která dokonce pro RNA struk-

tury neexistuje. Student důkladně nastudoval metodu původní a při rozšíření s výhodou využil 

reprezentaci RNA struktur a vhodně ji zakomponoval do vyvíjeného rozšíření. Experimentální 

sekce pak ukazuje, že metoda je životaschopná a tedy jde o smysluplné rozšíření. Vývoj byl itera-

tivní a v několika iteracích byla metoda modifikována na základě výsledků předchozích běhů. 

Výstupem metody není jenom algoritmus určující podobnost v rámci skupiny (jak znělo zadání), 

nýbrž i software umožňující rozsáhle experimentální vyhodnocení a grafický výstup zobrazující 

vícenásobné zarovnání. 

Práce se hlavně zaměřuje na popis strukturních algoritmů a možná by snesla rozšíření mo-

tivační části. Experimentální sekce je ovšem myslím dostačující a kromě popisu výsledků obsahu-

je i jejich analýzu. Jazykem práce byla zvolena angličtina a některé části touto volbou trochu trpí 

– např. ne zcela typické slovní spojení, problémy s členy nebo nevhodná volba předložek.  

 

Závěr: 

 

Celkově jde o práci kvalitní, která splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě. 
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