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Text posudku:     

Ve své diplomové práci pan Beneš definoval a implementoval nový model signální 

transdukce v čichových neuronech obratlovců, porovnal výstup modelu s biologickými daty 

z literatury, provedl analýzu citlivosti modelu na hodnotách parametrů, a také omezenou 
optimalizační proceduru.  Jednotlivé části práce mají rozdílnou úroveň (což souvisí i s tím, že 
některé kapitoly byly zjevně dodělávány ve spěchu, a jejich výsledky jsem coby vedoucí 

neměl možnost vidět před odevzdáním práce). 
 

Kapitola 2, popisující signální dráhu, je stručná ale obsažná, a student lze prokázal velice 

dobrou orientaci v biologické problematice. To je dáno i jeho vzděláním z Přirodovědecké 
fakulty.  

 

Velmi kladně hodnotím samotné sestavení modelu (podrobně popsané v kapitole 4) a jeho 

výpočetní implementaci. Kromě samotných modelových rovnic bylo třeba určit hodnoty 
velkého množství parametrů, přičemž pouze část z nich bylo možné přímo nalézt v předchozí  
literatuře. Pro odhad hodnot zbývajících parametrů student použil údaje z celé řady původních 
publikací, a provedl některá dobře odůvodněná zjednodušení. Toto byla náročná činnost, 
vyžadující značné úsilí a čas, a byla by těžko proveditelná bez biologické a biochemické 

průpravy, kterou student získal na PřF. Implementace modelu (za použití knihovny pro 
stochastické molekulární simulace STEPS) pak byla panem Benešem provedena kompetentně 
a dosti samostatně, přičemž s vedoucím práce byly průběžně konzultovány výstupy modelu. 
 

K analýze citlivosti modelu, popsané v kap. 5, nemám podstatných námitek. Slabými částmi 

práce jsou však kapitoly 6 a 7. Procedura optimalizace parametrů, popsaná v kap. 6, má 

z mého pohledu jeden zásadní nedostatek. Kritériem optimalizace byla minimalizace 

odchylky mezi časovým průběhem výstupu modelu a experimentální křivkou. Ovšem místo 

toho, aby byla použita celá sada experimentálních křivek, porovnávaná s modelem v kapitole 

4, byla jako základ pro optimalizaci vybrána pouze jediná experimentální křivka - a to ta, 

která byla velmi dobře reprodukována už s výchozí sadou parametrů. Netriviální optimizace 

by zahrnula i křivky, které nebyly původní sadou parametrů dobře popsané. To by vytvořilo 
větší prostor pro konvergenci optimizační procedury i za přitomnosti stochastické variability 
výstupů modelu.  V kap. 7 jsou stručně ukázány výstupy modelu pro "jednotkové události", 

t.j. aktivace signální dráhy navázáním jediné molekuly odorantu na receptor. Kapitola se 

hlavně zaměřuje na odůvodnění, proč tyto výstupy nebyly analyzovány podrobněji, ovšem 
toto odůvodnění není příliš přesvědčivé. Např. se zde poukazuje na rozpor s hypotézou 

mikrodomén; přitom bylo od počátku jasné, že takto sestavený model mikrodomény 
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nezahrnuje; a mikrodomény nemohou vysvětlit interakci jednotkových událostí, na kterou 
ukazují biologická data. Jediným závěrem kapitoly 7 tak zůstává, že v modelu jsou 

jednotkové události v překvapivé míře prostorově delokalizované. 
 

Práce vykazuje některé zjevné formální nedostatky. Anglická verze abstraktu je napsána 

chabou angličtinou a je dost nesrozumitelná.  Je  zde také opakovaně používán termin "signal 
track" přesto, že student se mnohokrát v literatuře setkal se standartním termínem "signaling 
pathway".  Často se opakují nedostatečně popsané grafy. Tak např. obr. 4.11, 4.12, 4.17 

obsahují celou řadu křivek, aniž by bylo v legendě nebo popisu obrázku řečeno, čemu která 

křivka odpovídá. To je řečeno pouze někde uprostřed hlavního textu, a to ještě někdy nepříliš 
jasným způsobem. V některých tabulkách nejsou uvedeny jednotky - viz. Tab. 5.1a 5.2 (kde 

se zřejmě jedná o sekundy), a především Tab 6.1, kde opomenutím jednotek (zřejmě Ampéry) 
vzniká zcela mylný dojem, že jsou zde reportovány velmi malé relativní chyby. 
Rovnice 3.1 až 3.4 jsou na str. 12 uvedeny bez toho, aby byl definován význam většiny 
symbolů v těchto rovnicích. Na str. 14 je useknuto na pravém okraji několik řádků kódu (a 

chybí tak jakýkoli komentář). V rovnicích na str. 20 je pro řadu sloučenin (např. CaM4 
s navázanou PDE) použita notace, která vypadá, jako by se jednalo o substrakci PDE od 
CaM4 - což je matoucí vzhledem k tomu, že pro reakci dvou sloučenin je zde používáno 
znaménko plus. 

 

Přes tyto formální nedostatky je práce napsána celkově srozumitelně, s vyjímkou části 7, kde 
díky nepřesnosti a neobratnosti formulací mám problémy s porozuměním textu i já, ačkoli 
dobře znám výchozí literaturu. 

 

Díky této práci student získal základní zkušenost s výpočetním modelováním biologických 
procesů na buněčné úrovni, a nepochybně také vhled do náročnosti a úskalí, která jsou s tímto 

modelováním spojené. Z mého hlediska tedy považuji hlavní účely práce za splněny. Necítím 

se ale povolán k tomu, abych podrobně hodnotil čistě informatické aspekty práce.  
 

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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