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Tato  práce  se zabývá  studiem  prostorové  kognice  potkana  (Rattus  norvegicus),

který je  používán jako  častý animální model  pro studium  kognitivních funkcí.
Teoretická   část   navazu].e   na   autorovu   bakalářskou   práci   a   dále  ].i   rozví].í.   Je

rozdělena  na  několik  hlavních  oddílů.  V  prvním,  úvodním  oddíle  poskytu].e  autor
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Ve  druhém  oddíle  ].sou   popsány  základní  mechanismy  a  termíny,   které  ].sou

klíčové  pro  pochopení  operantního  podmiňování jako  hlavní  metodologie  použité
v experimentální části  diplomové  práce.
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Ve   čtvrté   části   se   autor   zabývá   vlivem   hipokampálních   lézí   na   prostovou
kognici.     Sumarizu].e     různé    typy    lézí,     které    byly     použity    při    dosavadních
experimentech   při   inaktivaci   hipokampu  jako   klíčové   struktury   podílející  se   na
prostorové  kognici  zvířat.

V závěrečné   části   jsou    nastíněny   dosavadní   znalosti   o   neuroanatomickém
substrátu,  který se  na této  kognitivní funkci  podílí.

Teoretická    část    je    dobře    zpracovaná,     konzistentní    a     poskytu].e    dobře
strukturovaný  úvod  k vlastní experimentální části.

V experimentální  části  diplomové  práce ].e  prezentován  nový  behaviorální  test,
který se zabývá testováním  prostorové  kognice.

Prostorová   kognice  je  v  posledních  desetiletích  v centru  zá].mu  studia   mnoha
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subjektů    aktivně    či    pasivně    se    pohybu].ícími    prostorem.    V  prezentovaném
experimentu je tato  kognitivní funkce zkoumána  u  subjektů,  které pozorují pohyb
a     konfiguraci    ].iných     objektů.     Tento     behaviorální    test     by     mohl     vdalších
experimentech  umožnit  studium  toho,  zda  ].e  prostor  obecně  kódován  v  mozku
stejně jako  prostor ,,subjektivnr`,  závisející na  poloze  sub].ektu.

Ďalší-výhodou   tohoto  testu  je  to,   že  využívá   k  prezentaci   vizuálních

širokou    škálu     prezentovaných    stimulů    a    vneposlední    řadě    i    vývoj
umožňujících  mezidruhové  srovnání.                                          v,_.     __._,    __.,_,    __    _.

počítačový  monitor,  což  umožňu].e  velkou  flexibilitu  experimentál

Tato   práce   ovšem   neobsahuje   jen   metodickou   část   zabýva].ící   se   návrhem
behaviorální  úlohy  a  její  optimalizací,  ale  obsahuje  i  pilotní  studii  zkoumající  vliv
léze   hipokampu   na   výkon   potkanů   vtéto   prostorové   úloze.   Řada   předchozích



studií  ukázala,  že  hipokampus  ].e  struktura,  která  ].e  klíčová  pro  orientaci  zvířat
v  prostoru  a  ].e  proto  logickým   krokem  zkoumat  funkci   hipokampu   i  v  úlohách,
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Experimentální  část  je  přehledně  zpracována  a  data  ].sou  korektně  statisticky
vyhodnocena.

Je třeba  zdůraznit  i  velké  množství  práce,  které  autor spolu  s  kolegyní  Lenkou
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výborně.
doporučuji    k obhajo bě    a    navrhu hodnocení   stupněm
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