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Text posudku:     

Předložená multidisciplinární práce na pomezí informatiky a biologie se zabývá vývojem 
nové metody pro superpozici terciárních struktur (3D) RNA molekul na základě jejich 
sekundrání struktury. Sekundární struktura může být nahlížena jako aproximace terciární 
struktury a proto identifikace podobnosti na této úrovni může sloužit jako nápověda pro 
následnou superpozici na terciární úrovni. Podobný princip byl již dříve použit v nástroji 

SETTER. Tam šlo ovšem o velice hrbou aproximaci. V předložené práci se autor zabývá 
možností využití stromové reprezentace sekundární struktury a stromové editační vzdálenosti 
(tree edit distance - TED) k nalezení mapování nukleotidů ve vstupních strukturách. Toto 

mapování je pak použito jako vstup superpozice počítané pomocí RMSD. 
 

V první části práce se autor zabývá popisem biologického pozadí problému, vysvětluje nutné 
koncepty, popisuje způsob vyhodnocení kvality v dané doméně a dáva přehled state-of-the-art 

řešení.  
 

Jádro práce se pak věnuje popisu autorem navženého algoritmu RAWTED. Ten využívá, jak 
bylo zmíněno výše, TED pro nalezení mapování nukleotidů vstupních struktur. Výstupem 
TED totiž není pouze vzdálenost, ale také matice obsahující informaci o podobnosti 

podstromů vstupních stromů. Navíc TED umožňuje různě ohodnocovat inserce, delece a 
aktualizace na základě vlastností spojených s jednotlivými uzly ve stromu. Autor v rámci 
práce přišel s mnoha zajímavými přístupy jak k ohodnocení uzlů (na základě vlastností 
nukleotidů, které jsou uzly reprezentovány, nebo na základě 3D struktury) tak ke způsobům, 

jak na základě mapování stromů získat párování nukletotidů pro následnou 3D superpozici.  
 

Následující část práce se pak zaobírá vyhodnocením navžených přístupů a jejich srovnání se 
state-of-the-art a s metodou SETTER, která je též postavena  na principu využití informace ze 
sekundární struktury k nalezení párování pro 3D superpozici. Ukazuje se, že RAWTED je 
schopen překonat nejlepší existující metody při úloze funkční anotace, což je schopnost 
klasifikovat struktury do funkčních tříd na základě podobnosti. 
 

Výstupem práce není jenom zcela nový algoritmus, ale i veřejně přístupný softwarový nástroj 

(zpřistupněný na Githubu0, který algoritmus implementuje. Výsledná implementace je tedy 
přístupná široké vědecké komunitě. V rámci vývoje student musel proniknout do 
problematiky strukturní bioinformatiky RNA, na základě pochopení domény vyvinout vlastní 
přístup k superpozici, implementovat tento přístup a vyhodnotit. Je třeba též zmínit, že při 
začátku práce existovala jenom velmi hrubá představa, jak by k problému mělo být 
přistupováno a prakticky všechny přístupy jsou dílem autora práce. Navržené postupy byly 
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konzultovány s vedoucím formou pravidelných brainstorming sezení. Vzhledem ke všem 
zmíněným důvodům práci doporučuji 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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