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Text posudku:     
Cílem práce bylo prozkoumat možnosti využití stromové editační vzdálenosti pro modelování 
strukturní podobnosti RNA molekul. Práce se sestává z části textové a implementační.  
 
V textové části práce stojí za zmínku zejména rešerše existujících přístupů. Tu je možné 
označit za nadprůměrnou. Její rozsah dokládá úsilí, které autor věnoval získání přehledu v 
dané oblasti. Naopak popis implementace je skromný a v zásadě konstatuje zvolené 
technologie a knihovny. Vzhledem k zadání práce a výsledné implementaci ho však lze 
považovat za dostatečný. Kladně lze hodnotit vyhodnocení výkonnosti navržených metod, 
jenž využívá existující datové sady a nabízí porovnání s jinými metodami.  
 
Z hlediska textové části bych viděl nedostatky zejména v: 
1) Použití "jazyka" pseudokódu není konzistentní ("set()", "set.new()"). Samotný pseudokód 
působí jako kříženec mezi Pythonem a Javou. Výsledný jazyk tak může být pro čtenáře hůře 
čitelný než čistý Python nebo Java.  
2) Jednotlivé varianty navržené metody jsou pojmenovány "Method A", "Method B" až po 
"Method I". Reference na metody nejsou nijak zvýrazněny, snadno tak splynou s okolním 
textem. 
 
Implementace navržené metody je dostatečná pro spuštění experimentů a základní použití se 
správným vstupem. Pokud však metoda nemá správný vstup nebo běhové prostředí, projeví se 
nedostatek robustnosti, a to zejména v následujících případech: 
1) Integrovaná aplikace x3dna-dssr vygeneruje ve Windows JSON soubor, jenž není Python 
schopný načíst. Tato skutečnost vede k pádu aplikace. 
2) Chybějící závislost x3dna-dssr. V tomto případě je uživateli zobrazena výjimka o špatné 
cestě. Bylo by vhodnější zkontrolovat přímo přítomnost daného souboru a uživatele 
informovat odpovídajícím způsobem. 
3) Program si neumí vytvořit výstupní adresář. 
4) V případě nesprávného vstupu program skončí na neodchycenou výjimku.  
 
Za další nedostatky v netextové části práce je pak možné považovat zejména: 
1) Absence testovacích dat a konkrétní příklady použití. 
2) Implementace není na jistých vstupech schopna uložit výstup, tento problém je způsoben 
knihovnou třetí strany. Tato skutečnost by měla být popsána v sekci "known issues". 
3) V případě závislosti x3dna-dssr není uvedena požadovaná verze.  
4) Implementace různých variant navržené metody jsou v jednom souboru. Ten je tak 
poměrně velký a špatně čitelný. 
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5) Formátování zdrojového kódu nedodržuje doporučení PEP-0008 (Style Guide for Python 
Code) na maximální délku řádku. Současně je však kód někdy zalomen poměrně nečekaným 
způsobem, což dle mého názoru nepřispívá k čitelnosti. 
 
Při celkovém hodnocení netextové části práce je třeba přihlédnout k zaměření práce  
a studijnímu programu autora. Ve světle těchto okolností lze tuto část práce považovat za 
uspokojivou.  
 
Otázky k obhajobě: 
1) Byla pro otestování různých variant použita celá datová sada, nebo jen její část? 
2) Jaké by byly možnosti integrace navržené metody od programu SETTER. Byla tato 
možnost zvážena při vývoji metody? 
      
 
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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