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Text posudku:
Diplomová práce se věnuje vytvoření a optimalizaci modelu signální transdukce v čichových 
neuronech s důrazem na difuzi látek. Výsledný model je vytvořen za pomoci knihovny STEPS 
v programovacím jazyce Python.
Práce se sestává ze tří logických celků. První část (kapitoly 1 a 2) obsahuje úvod do 
problematiky a podrobný popis signální dráhy čichového neuronu. Druhá část (kapitoly 3 a 4) 
se věnuje implementaci modelu, kdy nejdříve je popsána použitá knihovna a následuje popis 
modelu spolu s vyhodnocením pro iniciální nastavení parametrů. Poslední část (kapitoly 5 až 
7) se věnuje optimalizaci jednotlivých parametrů a analýze chování modelu.

Z hlediska cílů práce se povedlo implementovat model, který by mohl odpovídat chování 
signální dráhy pro 10–100 aktivních receptorů. Zde mi však chybí rozbor, jak ovlivní chování 
systému, když se místo postupné aktivace receptorů způsobené vystavením odorantu po určitý 
čas (biologické experimenty) začne se sadou receptorů aktivovaných ve stejný čas.
Vzhledem k tomu, že jedním z cílů práce je i framework pro analýzu citlivosti a optimalizaci 
parametrů, očekával bych podrobnější dokumentaci jako součást hlavní práce a nikoliv 
seznam použitých skriptů v příloze práce, zejména když samotné zdrojové soubory neobsahují 
příliš komentářů.
Naopak se nepovedlo zhodnotit, jak difuze zprostředkovává interakci mikrodomén, neboť 
navržený model není (alespoň s aktuálním nastavením parametrů) vhodný pro simulaci 
jednotkových událostí.

Zajímavý je poměr využitého strojového času mezi analýzou citlivosti na nastavení 
jednotlivých parametrů (160 000 hodin) a optimalizací těchto parametrů (3 400 hodin), 
přičemž tuto část považuji za nejslabší část celé práce. V případě analýze citlivosti je patrné, 
že si autor dal na analýze záležet, pouze mohl být text podrobnější – například s ohledem na 
následující kapitolu postrádám maxima a minima jednotlivých parametrů a použité mapovací 
funkce. Oproti tomu v případě optimalizace je použit naivní přístup, kdy se v jednotlivé fázi 
otestovala změna každého z parametrů o k-násobek, kde k byla konstanta shodná pro všechny 
parametry, a následně se změnil jediný parametr – bylo tak provedeno pouhých deset iterací, 
přičemž výstupy zdánlivě neodpovídají výstupům z předchozí kapitoly, ačkoliv to nelze přímo 
porovnat, neboť se pro ohodnocení sledovaly odlišné parametry. Zde bych tak doporučoval 
použití nějakého sofistikovanějšího přístupu, ať už pravděpodobnostní, nebo optimalizovat 
jednotlivé složky samostatně (podle časů v uvedených práci by – opět za použití MetaCentra – 
mělo být možné optimalizovat každou z os desetkrát přibližně za týden navzdory nižšímu 
stupni paralelizovatelnosti) a zejména mít pro každý parametr samostatný koeficient, který by 
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se navíc mohl měnit na základě předchozích výsledků. Některé komplexnější techniky řešení 
problému mnohorukého bandity by navíc mohly umožnit i sloučení fáze analýzy citlivosti s 
fází optimalizace do jedné a lépe tak využít výpočetní čas.
Zde bych rád zdůraznil, že ačkoliv se ve výsledku změny většiny parametrů vrátily na výchozí 
hodnoty, neznamená to, že byly zbytečné – např. pokud se v [a1; b1] změní parametr a1 na a2, 
následně dvakrát parametr b1 na b2 a b3, a poté se vrátí parametr a2 na výchozí hodnotu, tak 
to neznamená, že je parametr zbytečný, neboť přechod [a1; b1] na [a1; b2] nemusí být možný.
Poslední výtkou k této kapitole je, že se sice sleduje chyba po jednotlivých krocích 
optimalizace, ale chybí zde výchozí stav a tedy nelze posoudit, zda bylo dosaženo vůbec 
nějakého zlepšení, ačkoliv výsledky naznačují, že nikoliv, a posouzení není snadné vzhledem 
k vlivu náhody na výsledek.

Práce samotná je poměrně čtivě napsaná, sráží ji však občasné neobratné či přímo zavádějící 
formulace. Tomu napovídá chyba hned v druhém slově první věty abstraktu, která sice není 
závažná, ale vzhledem ke svému umístění může u potenciálního nerozhodnutého čtenáře 
vyvolat pochybnosti o kvalitě práce a ovlivnit tak, zda si práci skutečně přečte. Příklad 
neobratné formulace lze nalézt na konci úvodu kapitoly 4.4 (str. 25), kdy '20 různých 
počátečních parametrů' ve skutečnosti znamená 3 parametry a 20 kombinací jejich nastavení. 
Za nejzávažnější nevhodnou formulaci považuji popis os některých grafů (např. 4.7–4.12 a 
7.3–7.8) kdy na jednu stranu v popisu os jsou uvedeny jednotky (pikoampéry, resp. 
mikrometry), ale hodnoty na osách jsou vztaženy k jinému koeficientu, který je uveden nad, 
resp za osou a který neodpovídá uvedeným jednotkám (10e-11 je zřejmě vztaženo k ampérům, 
resp. x10^-5 k sekundám) a zároveň je koeficient uveden stranou mimo osu, takže zejména v 
případě 4.7–4.12 není zřejmé, že se vztahuje k popisu osy.
Dále bych se chtěl autora zeptat, zda jsou parametry v tabulkách 5.1–5.4 nějak logicky 
setříděny, protože například pro hledání parametrů vybraných pro následnou optimalizaci je 
uspořádání poněkud nepraktické a např. abecední seřazení by mohlo být vhodnější.

Navzdory výše uvedeným nedostatkům a skutečnosti, že se povedla naplnit pouze polovina 
cílů, jsou zpracování práce a výstupy dostatečné na to, aby ji bylo možné doporučit k 
obhajobě.

Práci doporučuji k obhajobě.

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.
Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 
zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.).
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