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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce  
 
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  

 
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  

 



Slovní komentář k bodům 1 až 5: 

Diplomová práce Bc. Ivany Oravcové je zaměřena na paměť epizodického typu (episodic-like memory; 
ELM) a objasnění jejích vlastností a mozkové lokalizace. Jedná se o kvalitní a čistou neurofyziologickou 
studii u zdravých lidských dobrovolníků. Autorka v ní představuje tři podoblasti, přičemž první dvě jsou 
zaměřeny na behaviorální data a třetí na zobrazování pomocí funkční magnetické resonance (sledování 
BOLD signálu a volumetrii). 

Práce je po mém soudu odborně správná a je velmi vhodně členěna. Literární úvod představuje přehled 
poznatků o ELM (a deklarativní paměti obecně) a její mozkové lokalizaci a je velmi vhodně doplněn 
přehledem principů, možností a využití zobrazovací techniky MRI. Experimentální část sestává ze tří 
zmíněných studií, přičemž první dvě ukazují na odlišnou náročnost všech tří aspektů ELM („co“, „kdy“, 
„kde“), kdy věcný aspekt je z hlediska vybavitelnosti nejsnazší, zatímco časový aspekt, testovaný pořadím, 
je nejnáročnější. Také ukázaly, že strukturovanost prostředí zlepšuje vybavení prostorového aspektu 
(„kde“).  

Studie v magnetické resonanci pak ukázala na významnou aktivaci ventrálního zrakového toku při 
požadavku na aspekt „co“, dorsálního vizuálního toku na aspekt „kde“ a v případě časového aspektu 
epizodické vzpomínky „kdy“ zvýšení aktivity čelních korových oblastí. Přestože práce možná poněkud 
překvapivě neukázala funkční aktivaci hipokampu v důsledku aktivace ELM, autorka přesvědčivě diskutuje 
proč tomu tak nemuselo být. Nová metoda parcelace mozku v MRI navíc ukázala jak významnou korelaci 
mezi velikostí hipokampu a výkonem v ELM, tak absenci hemisférické lateralizace tohoto vztahu. 

Hlavní přínosy této práce vidím v těchto věcech: 1. Vytvoření ekologicky relevantních testů ELM ve VR, 
využitelných i v magnetické resonanci (podílela se autorka i na programování těchto testů?); 2. Komplexní 
behaviorální studii s množstvím původních nálezů; 3. Kvalitní a znělá studie v magnetické resonanci. 3. 
Množství originálních nálezů; 4. Velké množství odvedené práce; 5. Multi-disciplinarita studie a to, že snese 
mezinárodní srovnání. Autorka se výsledky a představené poznatky dává i do vztahu k animálním studiím. 
Určitou slabinou je poměrně malý rozsah diskuse (vzhledem k množství originálních nálezů). 

Po formální stránce je práce solidní, občasné stylistické nepřesnosti či překlepy (byť nečetné) naznačují, že 
byla dokončována spíše kvapně, jak už to u diplomových prací bývá. Kvalita obrázků je však vysoká, jsou 
přiměřeně citovány zdroje a graficky je práce hezky upravena. Množství a výběr citací je v pořádku, 
zastoupeny jsou jak přehledové, tak původní práce. Práce obsahuje také vývěsková sdělení z renomovaných 
konferencí, na kterých autorka obhajovala své výsledky čelem k odborné veřejnosti. 

Práce je velmi kvalitní a snese požadavky kladené na tento typ práce. Doporučuji proto její obhajobu a 
autorce udělení titulu Mgr. 

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 

K práci mám několik otázek, předesílám, že nikoliv formou zkoušení (správnou odpověď neznám). Zajímá 
mě Váš názor.  
1. Jaké jsou podle Vás hlavní výhody studia ELM ve virtuální realitě ve srovnání s tradičními testy typu 
„tužka – papír“? 
2. Existuje podle Vás zásadní rozdíl mezi virtuálními testy administrovanými ve dvourozměrném prostoru a 
ve 3D a v čem podle Vás spočívá? 
3. Můžete v několika větách stručně vysvětlit, jakým způsobem by mohla být v mozku kódována věcná 
stránka jednotlivých epizod (tady aspekt „co se stalo)“, zvláště pokud není ve vztahu k fyzicky definovaným 
objektům? 
4. Existují neurofyziologické aspekty, které by mohly být v oblasti ELM studovány jen s pomocí povrchového 
EEG? Šlo by nějaké konkrétní zmínit? 
5. Práce mě zaujala svým velkým rozsahem a také množstvím MRI měření. Plánujete tuto studii publikovat 
v odborné literatuře? 
 
Stanovisko k opravě chyb v práci – opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce 
(nehodící se škrtněte) 
 
C. Celkový návrh:  
Práci doporučuji k přijetí: ANO  
 
Navrhovaná celková klasifikace (ve standardní stupnici 1 až 4): 1 (výborně) 
Datum vypracování posudku: 25. 8. 2017 
 
Podpis oponenta:  


