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Práce spadá do oblasti výpočetních neurověd a týká se modelování sluchové kůry. Jejím cílem bylo 
navrhnout a implementovat simulátor sluchové kůry pracující se „spiking“ neurony a implementovat 
jednoduchý model, který by prokazoval funkčnost simulátoru a zároveň vykazoval znaky podobné 
některým znakům reálné sluchové kůry myší. Autorka musela intenzivně spolupracovat s 
neurobiology, kteří fungovali v roli konzultantů. 
 
Cíle práce byly splněny. Práce je psána anglicky, angličtina je pěkná. Práce byla poměrně obtížná, a to 
jak svým rozsahem, tak nutností nastudovat značné množství neurobiologické literatury (což byla 
ovšem volba autorky). Práce obsahuje přes dvě stě citací a podobá se menší disertační práci. Práce má 
publikační potenciál. 
 
Po úvodu do výpočetních neurověd autorka v kap. 2 poměrně přesvědčivě popisuje nedostatky 
stávajících simulátorů a z nich plynoucí potřebu vytvořit simulátor nový. Kap. 3 se věnuje analýze a 
návrhu řešení simulátoru. Simulátor vesměs splňuje požadavky na něj kladené, má velmi pěkný modul 
pro analýzu výsledků a podle všeho je i výpočetně efektivní. Výsledky jednoduchých testů efektivity 
simulátoru autorka presentuje v kapitole 4. Následující kapitoly se věnují návrhu vlastního modelu 
primární sluchové kůry, jehož největší verze obsahuje 105 neuronů. Autorka opět začíná analýzou 
existujících prací (kap. 6), postupuje k návrhu modelu (kap. 7) a k presentaci experimentů s modelem 
a jejich výsledků (kap. 8). V experimentech zkoumá jak základní vlastnosti chování modelu, tak 
konkrétní hypotézu týkající se toho, jak neurony v primární sluchové kůře reagují na výstupy o 
různých frekvencích. Kap. 9 a 10 práci uzavírají. 
 
Autorka pracovala na práci intenzivně. Výsledek hodnotím velmi kladně, lze si jen obtížně představit 
jiné hodnocení než „výborně“. Rešeršní a implementační rozsah práce je obrovský, jak simulátor, tak 
vlastní model představují cenné vědecké přínosy. Dá se očekávat, že simulátor začne být v oblasti 
výpočetních věd používán zahraničními kolegy a že model se dočká časopisecké publikace.  
 
Bohužel ke konci práce autorka „ztrácí dech“ díky nedostatku času. To se projevuje nezřídkými 
překlepy (několik na stránku), nepřesnými popisy výstupů, které byly navíc často reportovány 
„okometricky“ namísto rigorózního definování metrik a popisu výstupů pomocí těchto metrik (např. 
co přesně znamená v Tab. 8.1 u vah „descent“, „stable“, „increase“; co přesně znamená, že receptivní 
pole neuronů u experimentu s šumem na vstupu byla „much more diverse“ než při ostatních vstupech, 
s. 133; jak definujeme „very coarse tonotopy“ a „rather tanotopic“ na obr. 8.22?), nejednotnou škálou 
na osách u některých obrázků, problematickou čitelností popisků některých obrázků (např. str. 115), i 
tím, že většina hlavních experimentů byla provedena pouze jedním během. Někdy dochází k posunu 
terminologie - např. v jedné a téže situaci autorka nazývá určitý jev jako „rather weak tonotopy“ (s. 
76) jinde jako „reasonable tonotopy“ (s. 145). Také programátorská i uživatelská dokumentace jsou 
poněkud sporé, program se mi podařilo spustit až po konzultaci s autorkou. Některé komentáře v kódu 
jsou česky, což bude chtít v budoucnu - má-li být program skutečně šíře používán - napravit. 
 
Tyto nedostatky by však představovaly problém, pokud bychom hovořili o disertační práci, nikoli o 
diplomové práci. Hodí se podotknout, že jakkoli například nejsou experimenty popsány „dostatečně 
rigorózně“, jsou popsány lépe než u velké většiny diplomových prací, s nimiž jsem se setkal, a je jich 
zároveň více, než je v diplomových pracích obvyklé.  
 



Doporučuji, aby práce byla přijata jako diplomová a připuštěna k obhajobě. Domnívám se, že 
práci lze nominovat do Soutěže Nadačního fondu Bernarda Bolzana vyhlášené MFF UK, avšak 
vzhledem k výše uvedeným výtkám by měly být případné nominace na univerzitní ceny (např. 
Bolzanova cena) či cenu Josefa Hlávky velmi důkladně zváženy. 
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