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Námětem předložené diplomové práce je studium výpočetního modelu sluchové kůry u myši. 
 
Všeobecné poznámky: 
Práce vypadá velmi pěkně. Rozsahem i záběrem a zaměřením se spolehlivě dostává přes laťku 
obvyklou pro diplomovou práci a blíží se dizertaci. Jediný rozdíl je, že práce není doprovázena 
výčtem vlastních publikací autorky. Pokud již něco bylo prezentováno, prosím zmínit na obhajobě. 
Omezený čas mi neumožnil číst práci celou, ale všechny mé „vzorky“, které jsem přečetl, jsou 
psány dobrou angličtinou, sem tam s nějakým „čechismem“ či významovým posunem. Tuto práci 
hodnotím jako vynikající a proto bych rád doporučil tuto práci na nějaké ocenění (cenu děkana/ 
rektora/ či Hlávkovu cenu a podobně). Tato práce v mé dosavadní praxi (jako cca 10x školitel/ a 
cca 10x oponent diplomových prací) patří mezi ty nejlepší, které mi prošly rukama. 
 
Další poznámky, převážně drobné a formální: 
Vlastní anglický text práce má 142 stran mimo hlaviček, obsahu a povinných částí a seznamu 
literatury. Ten obsahuje kolem 200 literárních odkazů (drobnosti jsou všude, například reference 
Izhikevich, Gally a Edelman 2004 je tam dvakrát, ale celkově je seznam literatury velmi dobře 
zeditován). Mnoho vlastních obrázků s daty, grafy a tabulkami je vytištěno v rastrovém a nikoli ve 
vektorovém provedení v nízkém a tedy dosti nepěkném rozlišení. PDF verze práce je v tomto 
ohledu lepší. 
 
Otázky a námět pro obhajobu: 
1) Ocenil bych v rámci prezentace krátkou demonstraci spuštění a obsluhy simulátoru. I když je na 
přiloženém CD soubor „Technical Documentation“, s přístupem naivního uživatele se mi 
nepovedlo simulátor v prostředí Matlabu a Javy spustit. 2) Setkala jste se s nějakými technickými, 
či věcnými omezeními při implementaci Izhikevichova modelu neuronu a STDP mechanismu? 
 
Závěr: 
Práce obsahuje vlastní výsledky uchazečky. Doporučuji komisi tuto diplomovou práci v předložené 
podobě připustit k obhajobě. Doporučuji, aby na základě této práce a úspěšné obhajoby byla 
uchazečce 

Bc. Markétě PopelBc. Markétě PopelBc. Markétě PopelBc. Markétě Popelovéovéovéové    
udělena magisterská hodnost. 
 
V Praze, 7. květen 2013 

 Doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, PhD 
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