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Posudek ško|ité|é ňá dip|oúovou přá.i,,c|usteř ana|ysis of
€|e.trophysioto9i.aI data.' Bc. stanis|ává Kocaňdy

lletody €xtrace u árni €|ektrofYzo.qi€ UmožňUji studÓvat zplacováni
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Íoztřid I zaznanenané akčni potencié|y do skupin, které V |d€á íim připádě
odpoVídaj] jednot ]Vým neUronúm'

ci€m d o|omové orác€ bvo zvládnou techn kÚ értr..e U árnihÓ nahráVáni
V hjpokampu poBoci svdzku čiyř éL€kkÓdl tŽv, teřÓd, zaměřt se na sh|Ukovou
ana|ýzu ziskaných dot a na jeji kvanttatiÝni |rodnoceni' Da šim ci€m dipomoV€
prác€ by|o pomoci téio teclln ky studÓVét Vzáj€mnou aktivitu
neurcnů U ánaŠtctzovaných potkanů před a po podáni nizké dávky dizÓcipnU,
ktéÍá se pouŽVálako farmako|oqický mode]ýh -fÍÉn e

ŤeÓretcká část dipomové prác€ slrrnuje z;kadíj pÓŽnatky Ó eektrických
jevech na m€mbráně n€Ufuňů a ermo se dÓtýká šiřeni €|ektrckého 5qnáU
v extrace u]árni pÍostoru' PÓdrÓbnóJ le popsána metodika ziskávani dat a jej.h
nás|edného zp.a.ováni Včetíě sh lkoÝé anaýzy a jejiho kvantitativniho
hodno.eni V závěÍU teÓr€tcké Část jsou shrnuty za(adn poznatky Ó h pÓkáňp!
a Ó ViVU UÍ€tónU a d zo. p nu na aktivitu neUronů V h pÓkampu'

V prakt|cké čá5t] jsou p.ezentovány datá ziskané autor€m dipom9vé
práce ledná 5e o záznamy jednÓtkové aktivity hipokampových néUÍonÚ !
potkanů v ur€tanové ánéstéz ' Dipomant porovnávé Výsl€dkY ziskané pomoci
manuá|ni' aUi.mátcké a s€mautomatické sh|ukové ana ýzy a d skltuJ€ V V

nd mo:'e a ě''
pÓ oÓdáninizké dévky d uoclp nu'

na zadaných úkoIe.h
nahráváni jednotkové aktvty pÓmoci tetíod' Prokaza 5chopnost pÓÚŽ'Vat

Dokroči|é Výpočetni a ňátémancké postupy př zpra.oÝáíi bLo|ogických dat
V rámc řešeňi d p|omové práce vytvořiLsoubor fuňkci v |'latLabÚ, kt€ré mportuji

''' .oj J" p'o9'oŤ oo'Ži'ó p'o
slr UkÓvou anaýz0 e|ektrofvzioloqických datv ňnohá zahran čn.h aboratoi,

Poztivně hodnÓtim' že d p|omant napsa prá. Vang|ičtně,áto přesto, Ž€
diky tomu je tÉxt v někt€íých čéstech húře s.ÓzUňité ný' D p|omant sp n I zadane
cie, Prá. dÓpÓrÚčUl k Óbhalobě a hodnotimj stupněm Ýýborně'
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