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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označit křížkem jednu z možností  

      - pomocí dojkliknutí levým tlačítkem myši na šedivě podbarvené pole a výběrem hodnoty ”zaškrtnuto”) 
 

1. Rozsah práce a její členění 
 

A přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí  

B nevyrovnané, členění nelogické nebo rozsah některých částí nekoresponduje s jejich významem  

C uspokojivé, rozsah některých částí nedostačující  

N nedostatečné  

 

 

2. Odborná správnost 
 

A výborná, bez závažnějších připomínek  

B velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (např. nejasnost výkladu, chyby v terminologii, 

nedokonalý popis metod nebo výsledků) 
 

C uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami  

N nevyhovující, s hrubými chybami  

 

 

3. Uvedení použitých literárních a jiných zdrojů 
 

A adekvátní, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce  

B uspokojivé, s občasnými neobratnostmi (zejm. v umístění odkazů) nebo s celkově nižším počtem 

citací 
 

C s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, webové stránky, nebo 

se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat) 
 

N nevyhovující, velmi málo citací, eventuálně rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj 

převzatých dat, popř. opsání velkých částí textu) nebo používání neadekvátních citací 
 

 

 

4. Jazyk práce 
 

A výborný, práce napsaná čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických nebo pravopisných 

chyb 
 

B velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby   

C upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby, ojediněle se 

vyskytují obtížně srozumitelné nebo nejednoznačné formulace 
 



N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  

 

5. Formální a grafická úroveň práce 
 

A výborná, bez překlepů a chyb ve formátování  

B velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky, apod.  

C uspokojivá, s ojedinělými většími nedostatky (např. vynechání stránky, uvádění obrázků grafů 

nebo tabulek bez odkazů v textu) nebo s četnějšími drobnými chybami 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 

Práce má všechny formální a obsahové náležitosti. Má některé drobnější formální nedostatky, 

například nevhodně zvolená měřítka osy y v grafech, čímž je znesnadněna orientace mezi 

skupinami. Grafy nemají vhodně zvolenou velikost fontu. V úvodní i výsledkové části je hodně 

barevných schemat, v úvodu je několikrát použito i barevné odlišení textu v popiscích obrázků. 

Vzhledem k poměrně vysokému výskytu různých forem poruch barevného vidění bych doporučoval 

tento postup minimalizovat. Práce je psána v anglickém jazyce s občasnými stylistickými 

neobratnostmi 

Ve výsledkové části práce poněkud trpí selektivním výběrem dat, např. jsou ukázány pouze některé 

plavby u předběžného pokusu a nejsou ukázány probe testy. Autorka tvrdí, že probe testy nejsou 

potřebné, neboť neukazují lépe behaviorální flexibilitu; v tom případě by ovšem bylo zbytečné je 

provádět. Z koncepčního pohledu mi není zcela jasné, jak byla data z předběžné studie využita k 

designu studie finální, neboť není zmiňována power analýza a některé parametry byly mezi pokusy 

změněny (např. byla zavedena kalorická restrikce).  

 

 

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 

1. Z jakých důvodů jste v pilotním experimentu zvolila dvě dávky dizocilpinu, které byly poměrně 

podobné (0,15 vs 0,2 mg/kg)?  

2. Proč jsou ukázány v pilotní studii výsledky právě z plavby č. 3 a 4? Proč nejsou zprůměrovány 

všechny plavby v příslušný den tréninku? Jaká byla startovní a cílová pozice v těchto plavbách? 

Mohla být vzdálenost startu a cíle příčinou rozdílu mezi plavbami? 

3. Pilotní studie se zpravidla využívají k tzv. power analýze. Byla power analýza provedena? Jakým 

způsobem byste jí prováděla? Můžete dále objasnit, jak výsledky pilotní studie informovaly design 

studie definitivní? 

4. V diskusi (str. 58, odst. 2) zmiňujete jakési odlišnosti mezi zvířaty z nového a starého chovného 

jádra, které vedly k nemožnosti interpretovat některé pokusy. Prosím vyjasněte, zda předběžný a 

fínální pokus probíhal na stejné linii potkanů. Pokud ano, v čem spočívaly obtíže s interpretací 

experimentů? 

5. Na straně 54 uvádíte „to achieve normal data distribution necessary for the analysis, the data were 

log-transformed and rounded.“ Můžete prosím transformaci dat přesněji popsat? Proč byla zvolena 

transformace dat namísto použití neparametrických testů? 

6. V textu sice na straně 41 říkáte, že „probe was not evaluated as we found parameters more 

suitable for the analysis of behavioral flexibility.“ Přesto by nás výsledky probe testu zajímaly, 

můžete je prosím na obhajobě prezentovat? 

 

 

 

 

 



Stanovisko k opravě chyb v práci  

– opravný lístek/oprava v textu  JE / NENÍ podmínkou přijetí práce (nehodící se škrtněte) 

 

 

C. Celkový návrh  
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO / NE (nehodící se škrtněte) 

 

Navrhovaná celková klasifikace (ve standardní stupnici 1 až 4): 3 
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