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Diplomová práce Bc. Davida Levčíka, nazvaná "Schopnost rozeznávání pozice pohybujícího se
objektu u potkanů (Rattus norvegicus): Vliv hipokampální léze " se zabývá velmi zásadní problematikou
rozpoznávání prostorové informace v prostředích virtuálního testu pro potkany, a rovněž ukazuje výsledky
pilotního pokusu, který se zabýval rolí hipokampu v tomto typu chování, a to za pomoci funkční inaktivace této
struktury tetrodotoxinem, blokátorem napěťové řízených sodíkových kanálů.

Téma diplomové práce samo o sobě, je tématem velmi aktuálním a reprezentuje poměrně nový
přístup ve studiu kognitivních schopností zvířat, a to použití informace projikované na obrazovce počítače.
Tento experimentální přístup, jak David Levčík správně uvádí, skýtá mnohé výhody, např. precizní kontrolu

potkanem použité senzorické informace, mezidruhovou aplikaci, a rovněž minimalizaci nutnosti motorické
aktivity.

Práce je souvislý spis čítající 63 stran včetně seznamu literatury, což je poměrně komforiní délka pro
potenciálního čtenáře, práce tak není předimenzovaná. Práce je členěna standardním způsobem, po
úvodních kapitolách jako poděkování atd., následuje literární přehled, který však překvapivě není takto
explicitně označen, ale který je souvislým popisem klíčových aspektů problematiky, čítajícím 34 stran.
Ljterární přehled se nejprve věnuje základním formám prostorové navigace, následně výstižně a v detailu
popisuje operantní chování u potkanů, dále popisuje základní metodické přístupy ke studiu prostorové
orientace u iaborcitomích hlodavců a přechází k metodické části, po-jednávající o technikách lézí Či inaktivací
hipokampu, a podrobně rozebírá především funkční vyřazení této struktury, a to pomocí různých metod.
Literární úvod uzavírá krátká kapitola o neuronálních mechanismech prostorové orientace, resp. o vybraných
neuronech, které se patrně na těchto procesech podílejí. Metodická část popisuje metody použité v
diplomové práci, a činí tak vcelku srozumitelně, drobnou výhradou k této části by mohlo snad být to, že v
metodice chybí popis sledovaných parametrů a statistických metod použitých k jejich zpracování (bývá
zvykem zpravidla zařadit podkapitolu Měřené paramefy a ana/ýza ďaf). Po literárním úvodu následuje
stanovení cílů práce, které je stručné a výstižné.

Výsledky této práce jsou prezentovány poměrně přehledně, možná bych pro příště navrhoval použít
více grafických zobrazení namísto tabulek. Výsledky mj. ukazují, že potkani jsou skutečně schopni
rozpoznávat pozici pohybujícího objektu na monitoru počítače, ačkoli je nezbytný poměrně dlouhý trénink pro
odstranění rušivých faktorů. Podstatným je také zjištění, Že pro sledování efektivity tohoto rozpoznávání je
více než samotný počet správných operantních odpovědí spíše důležitý parametr anticipačních (očekávacích)
odpovědí a následný útlum (prostorová inhibice). Přechodná inaktivace hipokampu rovněž ukazuje, že se tato
struktura zřejmě podíIÍ na kódování rozpoznávání polohy stimulů na monitoru, signifikantní rozdíly jsou však
opět nalezeny především u prostorové anticipace a inhibice, než u samotného počtu správných zmáčknutí
páčky, což je zajímavý nález. Povzbudivé výsledky jsou mírně zkaleny tím, že u některých zvířat neměla
hipokampální inaktivace vliv (patrně díky nepřesnému umístění kanyly), a některá zvířata reagovala
motorickými obtížemi (rovněž danými patrně nepřesným místem injekce), na druhou stranu je pravda, že
metodika stereotaktický hipokampálních injekcí je poměrně technicky náročná a autor prokázal značné
procento úspěšnctsti v těchto implantacích, s ohledem na to, že se metodu učil. Navíc jistě v dalším stupni
studia potřebnou dovednost podstatně zlepší.

Po výsledkové části práce následuje diskuze, která je poměrně krátká, a zabývá se podstatnými
nálezy, které byly v této práci získány. Nicméně, zde bych si dovolil kritickou připomínku, celá diskuze čítající

dvě stránky obsahuje pouze 2 (!) citace, a navíc nemá klasickou strukturu diskuze, kdy jsou nalezené
výsledky krátce shrnuty, oddiskutovány s ohledem na jiné pub!ikace a ijvedeny c!o širšíh.o kontextu. Není

zatím mnoho studií, které by se příbuznou metodikou zabývaly, avšak některé práce se zde přímo nabízejí
(např. článek Klement, Paštalková a Fenton, 2005 v časopise Hippocampus). Je třeba připustit, že psaní
diskuze je patrně jednou z obtížnější částí tvorby vědeckého textu a rád bych proto vyjádřil naději že David

Levčík v tomto směru na sobě bude dále pracovat.
Práci, ještě před seznamem ljteratury, uzavírá shrnutí hlavních dosažených cílů, které považuji za

pěkné.
Literatura čítá 46 citací, včetně dvou internetových odkazů, vybrané práce jsou poměrně vhodně
zvoleny, ačkoliv občas se autor nevyhnul citování přehledových článků či knížek, ale celkově považuji výběr
literatury za slušný, obsahuje práce jak klasické, tak velmi nedávné.
Po formální stránce je práce psána velmi pěkným jazykem, je čtivá a autoru se podařilo vyhnout
přeplnění fakty.

Nyni uvádím seznam drobnějších připominek které mám k jednotlivých bodům práce.
1. Termín "přechodná léze" pro inaktivaci hipokampu se mi nezdá zcela šťastný, léze se zpravidla používá

pro nevratné zničení struktury. Chápu, že existují odlišné pojmové koncepce, v této souvislosti se nabízí
pojem "ablace (ab/aí7.on) používaný jako pro reverzibilní tak nevratné vyřazení mozkové struktury

:oj:fřset:Yecdeot%'|°tphrát:F#easv{:E;:;'o::Ídrí.°Žtůti:kcáoža#93áeJonz?e#.ě7t'ě§::raiej::štšeJ%:dbů;:ÍítoééeciirJ:vpe°duezn:
citací původních prací, které tyto pojmy zavedli (např. Mittelstaedt a Mittelstaedt, 1982)

3. Strana 9, poslední odstavec: Namísto slova "designovat" bych použil "navrhnout"
4. U většiny ilustrativních obrázku v literárním úvodu na ně nejsou uvedeny citace v textu, což je zpravidla

požadováno.
5. Str. 16, první odstavec. Doplnil bych že potkani zpravidla neřeší úlohu radiálního bludiště postupným

navštěvováním po sobě jdoucích ramen, a to proto, že je jim v tom zamezeno zavřením dvířek, vedoucích do
ramen z centrální platformy
6. Str.16, Druhý odstavec: chybí vymezení toho v JAKÉ behaviorální strategii je potkanovi zamezeno.

7. Sekce "Prostorové úlohy v laboratorním prostředí" na stránkách 13-17 obsahuje pouze 3 citace, z toho
jednu přehledovou knihu, ačkoliv kapitola by nesporně zasloužila více.

8. Na straně 27 (odst. 4), kde jsou interpretovány výsledky pokusu Broaďbenfa a spo/„ byl bylo možné
doplnit, že možné vysvětlení spočívá i v tom, že úloha vodního bludiště nepodlého klasické systémové
konso!idace paměťové stopy, resp. jejímu přesunu z hipokampu do neokottexu.
9. 27-29, Aplikace látek AP-5 a CNQX není zcela přesné řadit ke inaktivací hipokampu, j.edná se spíše o
blokádu jjstého typu hipokampálních receptorů (NMDA resp. AMPA receptorů )

10.

Metodika, str. 42, poslední odstavec: chybí číslo obrázku v citaci, která na něj odkazuje. Tamtéž,

propříště bych uvedl rozměry kanyl i v mm, nejen "gauge",
11. Výsledky, str. 46-54; a dále, propříště bych u každého doloženého výsledku uvedlo jeho přehledné a

jednoznačné slovní vyjádření (tak, jak se to autorovi povedlo např. na str. 55 dole.), což by usnadnilo
čtenářovi orientaci v jinak velmi bohatém a zajímavém výsledkovém materiálu.

Přes tyto drobné nedostatky shledávám předloženou diplomovou práci jako velmi hodnotný spis s vlastními,
velmi důležitými výsledky, které budou jistě v blízké době publikovány v impaktovaném odborném časopise.
Práci je možno chápat vlastně i jako jakýsi interdisciplinární most mezi experimenty zabývajícími se
operantním chováním a prostorovou kognicí, neboť oba dva tyto aspekty výzkumu se v ní organicky spojují.
Autor prokázal, že je schopen zvládnout poměrně složitou experimentální problematiku, že dokázal zvládnout
řadu náročných metodických postupů a že je schopen tvůrčí a kritické odborné práce. Při vědomí nesporných
kvalit této práce ji proto doporučuji k obhajobě a ohodnocení známkou výbomě.

Věcné otázky, které bych rád položil v průběhu obhajoby:
1. Do jaké míry je skutečně potenciální motorické poškození potkanů "neškodným" při řešení úlohy, kterou

autor použil? Celková sedace zvířete by mohla mít za následek i vyhasnutí operantních odpovědí. nemohlo k
tomu dojít i při inaktivaci hipokampu?

2. Studie de Vas,concelose a spol, kterou autor správně cituje v diskuzi, poukazuje na důležitou otázku
takovéhoto motorického postižení, jakožto matoucího faktoru pro kognitivní testy. Jakými experimentálními
metodami je možné motorické postižení jako následkem určité manipulace zjistit?

3. Pro které ostatní živočišné druhy bylo experimentálně.m[Q!sázáno, že j§gLu schopny řešit abstraktní

prostorové úlohy promítané na obrazovku počítače?
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