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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 je napsaná čtivě, v některých částech má však tendenci sklouzávat k poněkud vyprávěcímu 

stylu. Typickým příkladem je samotný závěr, který není klasickým souhrnem výsledků 

experimentální práce, jejich přínosem a výhledem do budoucna, nýbrž působí jako autobiografické 

zhodnocení autorčina magisterského studia. Naproti tomu velice pěkně zpracovaný je literární 

přehled, který s logickou návazností přechází od popisu paměti, přes neuronální oscilace až po 

elektrofyziologii spánku. Výsledky jsou prezentovány rovněž přehledně, a to jak v textové tak 

grafické formě. Hlavní výtku mám k EEG části experimentu. Zatímco behaviorální testování 

dokončilo 11 potkanů (6+5) a při popisování stereotaktických operací za účelem implantace 

elektrod se o potkanech mluví v množném čísle, analýza EEG měření je uvedena jen pro jedno 

zvíře. Není jasné, zda opravdu bylo prováděno měření pouze na jednom zvířeti, nebo na vícero, ale 

z technických důvodů nebylo možné ostatní správně vyhodnotit. Dále ještě drobná poznámka – 

autorka v diskuzi poukazuje na velké rozdíly při učení mezi jednotlivci ve skupině spánkově 

deprivovaných zvířat, což se odráží ve větší SEM v grafech 1-4 oproti bdělým kontrolám. Proto 

škoda, že v těchto sloupcových grafech nejsou uvedeny individuální hodnoty, které by tento jev 

přímo ilustrovaly.  

 

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 
 

V práci je uvedeno, že neuronální aktivita zaznamenaná pomocí EEG je součtem EPSP a IPSP velkých 

skupin neuronů, které spouštějí výboje synchronně. Můžete blíže vysvětlit, proč EEG není záznamem rovněž 

akčních potenciálů těchto neuronů? 

 

Jaké znáte behaviorální úlohy u laboratorních hlodavců, které přímo testují kontextuální paměť epizodického 

typu – tedy Tulvingovo “co, kdy, kde”? Můžete prosím stručně uvést důvody, proč žádnou z nich nešlo použít 

váš experiment?  

 

 

 

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): 2 

 

Datum vypracování posudku: 5.9.2020 

 

Podpis oponenta:  


