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Autor.
Stanislav Kocanda
Název práce:
Prostorová orientace

X Práce je literámí rešerší. E Práce obsahuie vlastní výsledkv.
Cí|e práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Cí|em práce je shrnutí druhů prostorové orientace a jejic-|r neuroná|ního podk|adu.
Pouze literární rešerše, bez pracovní hypotézy.

Struktura (c|enění) práce.

Práce obsahuje úvod, literární přehled, závěr a přehled literatury, které jsou dobře
zpracovány a Ve vyhovujícím rozsahu (ce|kem 37 stran, z toho 25 vlastní rešerše, 7
stran |iteratura). Chybí abstrakt a moŽné směry v|astní práce.

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) ar'rtor(ka) v rešerši re|evantní údaje z|tterámích zdrojů?

Je citováno 82 původních prací a rešerší, coŽ je velmi dostatečný počet. Citace jsou
vybrány dobře, ve většině případů bych zvolil stejné.

Jsou získané v|astní výs|edky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?

Téma je ve vybraných ob|astech důk|adně diskutováno. Jen na něko|ika místech se
o bjevuj í odv ážná tv rzení bez př ís l ušnýců pod k| ad ů'

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, Íext, jazyková úroveň).

Vynikající grafická i sty|istická úroveň, jen občas pravopisné chyby'

Splnění cí|ů práce a ce|kové hodnocení:

Autor ve|mi dobře sp|nil zadaný cí|, |iterární rešerŠi. Bohužel chybíjakéko|iv náměty
pro da|ší práci a dosud nevyřešené a sporné otázky zvoleného oboru.



/

atázky a připomínky oponenta:

Připomínky:
. Míchání českých a cizíchtermínů, autor pouŽívá počeštěný termín

,,hipokampus.., ale nepočeštěné termíny,,allothetický..a ,,idiothetický..
. Autor volně zaměňuje termín ..hipokampální formace. a,,hipokampus'., bez

zdůvodnění této zaměnitelnosti nebo naopak odlišení termínů.
o Tvrzení (strana 11), Že zvířata, např. vcely a křečci, pouŽívají pro navigaci

mezihnízdem a zdrojem potravy především idiotetickou navigaci, mi přijde
přehnané aŽ nesprávné, a především příliš málo oddiskutované. Podobně
tvrzení (také strana 11) o podobnosti a|goritmu integrace dráhy mezi různými
organismy jen na zák|adé podobné chyby v jedné situaci mi přijde přehnané a
neoddiskutované.

. Hovorový termín ,,pá|ení místních buněk.. bych nahradil vhodnějším, např.

aktivita místních buněk.

otázky:
. Zajíma|y by mě důvody, proč autor zvolil pro svou práci k|asifikaci navigace na

alotetickou a idiotetickou. Jde o méně často pouŽívanou klasifikaci, ved|e
používanějších termínů jako jsou např. egocentrická a alocentrická navigace.

o Zď1íma| by mě názor autora na výhody a nevýhody alotetické a idiotetické
navigace' V práci autor stručně uvádí, Že a|otetické navigace je získávána
epizodicky a zahrnuje komplexní procesy percepce a učení, zatímco idioteze
pracuje automaticky a průběŽně.

l.lavrh hodnocení Školitele nebo oponenta (známka nebude součástízveřejněných

úborně l Ive|mi dobře l ldobře | |nevvhovel(a
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Podpis ško| ite|e/oponenta:

Instrukce proy1p|nění:
. piosÍmé oponenty í školÍtete o co nejstručně;ší a nejuýstiŽn{ší komentáře k jednoflivým

bodům (dodřujte rozsah), tuině vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku.

o V pňpadé práce za|oŽené na vlastních výsledcích hgdnoťte rovněŽ pouŽité metody a
zpracování výs|edků, obdobně jako u práce diplomové.

. Posudek se odevzdává. (zasí|á) v eleKroniďé podobě na (pro úče|y

areřejnění na intemetu), a dále podepsaný v 1 výisku (áko součást protokolu o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá)' Viničná 7 , 128 44 Praha 2.


