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Posudek oponenta diplomové práce 
Jméno a příjmení uchazeče/ky: Bc. Gabriela Šejnová 

 

Název práce: "The influence of stochastic behaviour of ion channels on the signal and 
information transfer at excitable neuronal membranes" 
 

Jméno a příjmení oponenta (včetně titulů): Prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, PhD 
 

 

A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označit křížkem jednu z možností  

      - pomocí dojkliknutí levým tlačítkem myši na šedivě podbarvené pole a výběrem hodnoty ”zaškrtnuto”) 
 

1. Rozsah práce a její členění 
 

A přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí  

B nevyrovnané, členění nelogické nebo rozsah některých částí nekoresponduje s jejich významem  

C uspokojivé, rozsah některých částí nedostačující  

N nedostatečné  

 

 

2. Odborná správnost 
 

A výborná, bez závažnějších připomínek  

B velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (např. nejasnost výkladu, chyby v terminologii, 

nedokonalý popis metod nebo výsledků) 
 

C uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami  

N nevyhovující, s hrubými chybami  

 

 

3. Uvedení použitých literárních a jiných zdrojů 
 

A adekvátní, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce  

B uspokojivé, s občasnými neobratnostmi (zejm. v umístění odkazů) nebo s celkově nižším počtem 

citací 
 

C s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, webové stránky, nebo 

se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat) 
 

N nevyhovující, velmi málo citací, eventuálně rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj 

převzatých dat, popř. opsání velkých částí textu) nebo používání neadekvátních citací 
 

 

 

4. Jazyk práce 
 

A výborný, práce napsaná čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických nebo pravopisných 

chyb 
 

B velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby   

C upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby, ojediněle se 

vyskytují obtížně srozumitelné nebo nejednoznačné formulace 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  
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5. Formální a grafická úroveň práce 
 

A výborná, bez překlepů a chyb ve formátování  

B velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky, apod.  

C uspokojivá, s ojedinělými většími nedostatky (např. vynechání stránky, uvádění obrázků grafů 

nebo tabulek bez odkazů v textu) nebo s četnějšími drobnými chybami 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 
Téma práce. 
Námětem předložené diplomové práce je model šíření akčního potenciálu po nervu a 
studium vlivu šumu na toto šíření. Akční potenciál je modelován pomocí klasických rovnic 
Hodgkina a Huxleyho numerickým řešením těchto rovnic ve výpočetním prostředí 
MATLAB. 
 
Poznámky k práci, (otázky k obhajobě jsou níže číslovány). 
Práce vypadá velmi pěkně. Rozsahem i záběrem a zaměřením se spolehlivě dostává přes 
laťku obvyklou pro diplomovou práci. Omezený čas mi neumožnil číst práci celou, ale 
všechny mé „vzorky“, které jsem přečetl, jsou psány dobrou angličtinou. Tuto práci 
hodnotím jako vynikající a jako oponent navrhuji hodnocení stupněm výborně. Rád bych i 
doporučil tuto práci na nějaké ocenění (cenu děkana a podobně). Tato práce v mé 
dosavadní praxi (jako školitel cca 10 DP a 3 PhD a oponent cca 10 DP a 40 PhD prací) 
patří mezi ty z těch lepších, které mi prošly rukama. 
Vlastní anglický text práce má 53 stran mimo hlaviček, obsahu a povinných částí a 
seznamu literatury. Ten obsahuje odhadem více, než 100 literárních odkazů. Drobné 
chybky v textu – český abstrakt – ne(i)lineární, atd. – a v citacích jsou normální, například 
v referenci „Abbott and Kepler“ jsou všechna jmena Hodgkin, Huxley a Hopfield s malým 
počátečním písmenem, u Arancibia-Carcamo je zmíněn editor, jména časopisů nejsou 
jednotně, někde zůstávají v názvu článku velká písmena, atd., atd. K referenci „Bialek et 
al. 1997“ je přikopírovaná citace Roddey et al, 2000, tedy pokud to není záměr, ale 
předpokládám, že ne, protože taková citace je tam jediná. Jinak obsahově je seznam 
literatury vybrán znamenitě. 
Některé úvahy v práci jsou mechanistické, například ta o úloze šumu ve vyšší nervové 
činnosti. (viz citace Simmons). Nicméně toto ukazuje, že uchazečka napsala práci sama a 
že o věcech originálně přemýšlela. V některých dalších odkazech se mi zdá, že nacházím 
vliv bakalářského projektu, který uchazečka psala u prof. Stuchlíka. 
 
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. Gabriele Šejnové 
udělena magisterská hodnost. 
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B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 

Co se týče výsledků, např. obrázek 19 uvádí jako původní výsledek závislost rychlosti šíření 
AP na průměru axonu, já se ovšem domnívám, že tato závislost je lineární a že toto už je 
známo od prací Hodgkina a Huxleyho. 
     (1) Prosím, ať uchazečka toto zjistí a upřesní při obhajobě. 
     (2) (Zde je 5 dotazů a zadání, 2a až 2e.) V textu je zmíněno, že kabelová rovnice (PDE) je        
           nahrazena několika diskrétními kompartmenty. Všechny výsledky jsou tedy   
          získány numerickým řešením obyčejných stochastických diferenciálních rovnic   
          (ODE). Byla použita Eulerova metoda integrace. (2a) Diskutujte prosím alespoň  
           podle literatury srovnání této metody s metodou Runge-Kutta. Dále: ve výpisu zdrojů  
           jsem si Eulerovy metody ani volání vestavěných procedur Matlabu (odeXX) nevšiml.  
           Možná je to tam, kde je komentář „Rate constants alpha and beta“? Jinak je zdroj   
           celkem přiměřeně komentovaný. Nakonec jsem si všiml konstantního časového  
           kroku, což je z hlediska použitých nelineárních rovnic šťastná volba. (2b) Vysvětlete,  
           jakým způsobem je implementována integrace nelineárních rovnic? (2c) Ćím je   
           ovlivněna přesnost výpočtů? (2d) Komentujte z tohoto hlediska vybrané Vaše   
           výsledky, jejichž součástí je směrodatná odchylka. (2e) Jaký rozdíl je mezi obecnou  
           a výběrovou směrodatnou odchylkou a v jakém vztahu  jsou ke standardní chybě  
           měření? 
     (3) Práci jsem měl k dispozici jen v elektronické PDF verzi, Prosím, aby uchazečka   
          alespoň ke dvěma svázaným  verzím doplnila pošetku s datovým nosičem (CD),   
          pokud už tak neučinila, na archivační program Univerzity Karlovy bych zase tolik   
          nespoléhal. 
     (4) Byla by pěkná v rámci prezentace krátká demonstrace programu. Protože ale v době  
          obhajoby budu v zahraničí, nechávám toto na doporučení školitele.   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci  

– opravný lístek/oprava v textu  JE / NENÍ podmínkou přijetí práce (nehodící se škrtněte) 

 

 

C. Celkový návrh  
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO / NE (nehodící se škrtněte) 

 

Navrhovaná celková klasifikace (ve standardní stupnici 1 až 4):  

 

(1), navrhuji hodnocení stupněm výborně. 
 

Datum vypracování posudku: V Drážďanech, 23. květen 2017 

 

Podpis oponenta:  

Prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, PhD 
Ústav patologické fyziologie 1.LF UK 
<Petr.Marsalek@lf1.cuni.cz> 


