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Případný slovní komentář k bodům 1. až 3.: 

 

Diplomová práce Ivany Oravcové se zaměřuje na epizodickou paměť, respektive na takzvanou 

paměť epizodického typu (ELM). Tento typ paměti představuje zjednodušený model epizodické 

paměti, který se zaměřuje na kontext, ve kterém byla určitá vzpomínka uložena. Tento kontextuální 

rámec je tvořen třemi zásadními parametry – identitou vzpomínky („co“), místem („kde“) a 

časovým určením („kdy“). Tento model umožňuje zkoumat epizodickou paměť nejen u lidí, ale je 

extenzivně používán i při studiu paměti u zvířat (např. v etologii nebo při studiu animálních modelů 

neuropsychiatrických onemocnění). 

Ve své diplomové práci studentka představuje tři experimenty, ve kterých se zabývá pamětí 

epizodického typu, první dva experimenty jsou zaměřeny na vývoj a validaci úlohy pro zkoumání 

ELM a na vyhodnocování behaviorálních a kognitivních dat, ve třetím experimentu se studentka 

zaměřuje na studium neuronálního substrátu paměti epizodického typu a jejích jednotlivých složek 
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za pomoci fMRI. 

  Při analýze behaviorálních dat ukázala studentka rozdíl ve výkonu dobrovolníků v úloze u 

dvou různých typů prostředí s rozdílnými prostorovými parametry (strukturované vs. 

nestrukturované prostředí) (Experiment 1) a rozdílnou kognitivní náročnost jednotlivých parametrů 

(kdy se časový parametr ukázal být nejnáročnějším) (Experiment 2).  

Při analýze fMRI dat (Experiment 3) ukázala studentka, že kromě společného substrátu 

epizodické paměti existují i určité odlišnosti zodpovědné za vybavení jednotlivých komponent 

(„Co“, „Kdy“, „Kde“). Komponenta „Co“ aktivuje oblasti ventrálního vizuálního toku, komponenta 

„Kde“ aktivuje parietální oblasti ventrálního vizuálního toku, které jsou spojeny s identifikací 

prostorové pozice a pohybu. Komponenta „Kdy“ vyvolává naproti tomu vyšší aktivaci frontálních 

oblastí. Další analýza využívající novou metodu parcelace mozku a hipokampu potvrdila korelaci 

epizodické paměti a objemu hipokampu (především v podmínce „Co“). 

Diplomová práce je standardně členěna na teoretickou a experimentální část. V teoretické 

části se autorka zaměřuje na epizodickou paměť a její neuronální mechanismy, na úlohy, které se 

používají k testování ELM jak u lidí, tak u animálních modelů, ale zmiňuje i zobrazovací metody 

mozku. Teoretická část je dobře rozvržená, přesto by si však zasloužila v některých místech 

detailnější zpracování. Je škoda, že autorka podcenila čas nutný ke zpracování literárního přehledu 

a ten potom vznikal ve zbytečném spěchu a nedosahuje takové úrovně, jak by bylo jinak možné 

(například postrádám srovnání neuronálních mechanismů u různých typů deklarativní paměti, 

kapitola o používaných testech by měla být detailnější). 

V experimentální části autorka prezentuje tři experimenty. Přehledně popisuje metodiku 

experimentů, korektně vyhodnocuje data a interpretuje výsledky. Experimentální část je značně 

obsáhlá a shrnuje výsledky dvou let intenzivní práce.  

Během celého magisterského studia se Ivana podílela na experimentech, nejen při přípravě 

své diplomové práce, ale spolupracovala i na dalších projektech, například na behaviorálně 

farmakologických experimentech v laboratoři neurofyziologie paměti. 

Během přípravy diplomové práce prokázala Ivana nejen aktivitu a zájem, ale i mimořádnou 

vytrvalost a píli. Podílela se na experimentech od samého začátku, včetně vývoje testů, a osvojila si 

řadu metod analýzy fMRI dat, včetně nové metody parcelace hipokampu. Výsledky získané 

z pilotních kognitivních experimentů potom samostatně prezentovala na českých i zahraničních 

konferencích. 

Její aktivitu a píli tedy hodnotím jednoznačně na výbornou a diplomovou práci doporučuji k 

obhajobě, vzhledem k určité diskrepanci mezi kvalitou experimentální a teoretické částí diplomové 

práce navrhuji hodnocení velmi dobře až výborně, podle výsledků obhajoby. 
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