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Případný slovní komentář k bodům 1. až 3.: 

 

Diplomová práce Pavly Janďourkové se zaměřuje na mechanismus časové a prostorové 

strategie při řešení úlohy aktivního alothetického vyhýbání se místu (AAPA) a na animální model 

schizofrenie v této úloze. Tato práce navazuje na diplomovou práci Kristýny Malenínské obhájenou 

v loňském roce, diplomantka však úlohu dále rozvíjí a především v navržené úloze studuje animální 

model schizofrenie. 

Diplomantka ukazuje, že potkani využívají k řešení AAPA rozdílné strategie v situaci, kdy 

mají k dispozici vizuální ukazatele (za světla) a v situaci, kdy vizuální ukazatele nejsou k dispozici 

(za tmy). Za světla využívají potkani „prostorovou“ strategii, kdy se orientují podle distálních 
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vizuálních stimulů, zatímco za tmy využívají „časovou“ strategii, kdy se spoléhají na integraci 

informací o rychlosti rotace, vlastním pohybu a dalších informací o pozici averzivního sektoru 

(např. samotný averzivní stimul). Analýza počtu vstupů do averzivní oblasti ukazuje, že časová 

strategie je méně efektivní než strategie prostorová. Potkani, kterým byl aplikován dizocilpin 

(farmakologický model schizofrenie) ukazují zhoršení výkonu jak za světla, tak za tmy, za tmy je 

však narušení signifikantně větší, což může ukazovat na podobné narušení časové kognice, které je 

popsáno u pacientů trpících schizofrenií.  

 

Diplomová práce je tradičně členěna na teoretickou a experimentální část. Je psaná čtivě a 

obsahuje jen naprosté minimum překlepů či pravopisných chyb. 

V teoretickém úvodu se autorka zaměřuje především na časovou kognici a její 

neurobiologické mechanismy, ale i na mechanismy prostorové kognice a na animální (především 

farmakologické) modely schizofrenie a na to, jak je časová kognice ovlivněna při schizofrenii, a 

jaké jsou možné mechanismy tohoto ovlivnění. Teoretický úvod je obsáhlý a přehledný a autorce se 

v něm podařilo vyčerpávajícím způsobem zpracovat širokou škálu témat. 

V experimentální části autorka přehledně popisuje metodiku experimentů, korektně 

vyhodnocuje data a interpretuje výsledky. Autorka demonstrovala, že potkani používají pro řešení 

úlohy rozdílné strategie za světla (prostorová strategie) a za tmy (časová strategie), přičemž časová 

strategie je méně efektivní. Aplikace dizocilpinu vede k narušení výkonu, především během temné 

fáze experimentu, kdy potkani závisí na časové strategii. Autorka správně diskutuje, zda narušení 

výkonu může ukazovat přímo na narušení časové kognice, nebo zda může být způsobeno 

obecnějším narušením kognitivních funkcí. 

Pavla se zadaného tématu zhostila velmi dobře, během vypracování diplomové práce si 

osvojila experimentální metodiku, schopnost analyzovat data, ale i schopnost jejich kritické 

interpretace. Vzhledem k tomu, že úlohu zaváděla na nové aparatuře, musela čelit řadě technických 

obtíží, přičemž ukázala značnou míru vytrvalosti. Vypracovala solidní diplomovou práci, kterou 

jednoznačně navrhuji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborně. 
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