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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Popsat význam interakcí mezi hipokampem a neokortexem ve vybavování paměti. 

 

 

 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce je členěna do 7 kapitol a většího množství podkapitol. Rukopis obsahuje všechny 

povinné a obvyklé součásti.  

 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 

Práce cituje téměř 180 literárních pramenů. Po formální stránce jsou citace provedeny 

správně.  

 

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

Práce neobsahuje vlastní výsledky. 

 

 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Práce je psána v anglickém jazyce na velmi dobré úrovni gramatické i stylistické. V práci se 

vyskytuje pouze minimální počet drobých chyb či překlepů, např.: 

„Their interaction through neocortical areas, as (such as?) the prefrontal and parietal 

cortices, is..“ 

„..showing the causal role of place cells and (in?) spatial navigation...“ 

„The projection to the dentate gyrus and to the CA3 and CA2 fields arise (arises) mainly 

from cells...“ 

 

Občas se vyskytují krkolomnější věty, které by bylo pro lepší srozumitelnost vhodnější 

rozdělit do několika vět kratších: 

„The dentate gyrus has unique neuroanatomy with three layers comprising a relatively cell-

free molecular layer occupied by a small number of interneurons and fibers from a variety of 
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extrinsic inputs terminating there, and also by the dendrites of the dentate granule cells.“ 

Nebo: „A theory was introduced which proposed that CA3 neurons operate as an 

autoassociation memory for storing episodic memories including those about object and 

place by performing pattern separation and thus the mossy fibers could be able to set up 

different representations for each memory, which should be later stored in the cells of the 

CA3 field.“ 

 

Ilustrace jsou dobře provedeny a výstižně popsány a nechybí na ně odkazy v textu. Uvítal 

bych však bohatší obrazovou dokumentaci, např. by bylo vhodné ilustrovat funkci 

jednotlivých prostorových neuronů, anatomické struktury, klasifikaci podtypů paměti, apod. 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Práce přes uvedené drobné nedostatky splňuje zadaný cíl a prokazuje ucelený přehled 

předkladatelky v této poměrně komplexní oblasti. Za přednosti práce považuji provedení 

v anglickém jazyce na velmi dobré gramatické i stylistické úrovni a poměrně velké množství 

citovaných článků včetně starších. Z toho je patrné, že autorka čerpala ze skutečně původních 

zdrojů. Vytkl bych zbytečně úspornou obrazovou dokumentaci a poněkud zklamán jsem byl i 

z kapitoly o klinickém významu a zobrazovacích metodách, kde je pouze zmíněno několik 

neurologických onemocnění týkajících se hipokampu a dalších struktur mediálního 

temporálního laloku a také několik výzkumných technik, z nichž některé ani nemají příliš 

zřejmé klinické uplatnění a jedná se spíše o experimentální přístupy u animálních modelů 

(optogenetika, dvoufotonová mikroskopie). Poněkud se tak vytrácí zaměření na vlastní cíl 

práce, tedy popis interakcí mezi neokortikálními strukturami a hipokampem. Považoval bych 

za mnohem vhodnější tuto kapitolu zaměřit na narušení hipokampo-korové konektivity u 

onemocnění jako schizofrenie nebo Alzheimerova choroba a na popis zobrazovacích (např. 

resting state fMRI) i jiných funkčních metod (EEG), umožňujících tyto změny studovat.  

 

Přes uvedené drobné připomínky však konstatuji, že práce splňuje veškeré požadavky na ni 

kladené a doporučuji ji k obhajobě a přijetí jako podkladu k udělení titulu bakalář. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

Dovoluji si k obhajobě položit následující dotazy: 

 

1. Mohla byste vysvětlit rozdíl mezi tzv. Standardním modelem systémové konsolidace 

a Multiple trace theory? Vyplývají z těchto teorií nějaké odlišnosti pokud jde o 

interakci mezi hipokampem a neokortexem? 

2. Liší se projekce hipokampu do korových a podkorových struktur v jednotlivých 

segmentech longitudinální osy hipokampu (dorzální, intermediální, ventrální)? Mají 

případné odlišnosti funční význam? 

3. Setkala jste se s pojmem atraktorová síť a pokud ano, co si pod ním představujete? 

 

 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům 

(dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 
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 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 

viz https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: daniela.hornikova@natur.cuni.cz (pro 

účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) 

na adresu: Dr. Daniela Horníková, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo osobně 

na obhajobu. 

 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf

