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X Práce je literární rešerší. ! rráce onffi
cíIe práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Cílem práce je shrnutí poznatků o různých typech navigace u zvířata ro|i hipokampu
při navigaci.

Struktura (č|enění) práce:

Práce má standardní č|enění- úvod (,| strana), |iterární rešerše (23 stran), závěr (2
strany), přeh|ed Iiteratury (B2 |iterárních pramenů)' Část Iiterární rešerše je
rozdělena do 6 kapito|. Po uvedení některých dů|eŽitých k|asifikací navigačních
strategiÍ se práce detailněji věnuje takzvané idiothetické a a||othetické navigaci. Dá|e
jsou shrnuty zák|adní experimentální přístupy ke zkoumání navigace, význam
hipokampu při navigaci. Pos|ední kapito|a se pak věnuje vzájemnému provázání
idiothetické a a||othetické navigaci.

Jsou pouŽité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši relevantnÍ údaje z literárních zdrojů?

Autor cituje dostatečný počet re|evantních |iterárních pramenů (ce|kem B2).
Literatura je citována správně.

Jsou získané v|astní výsledky nebo zvo|ené téma adekvátně

Práce neobsahuje vlastní experimentá|ní výs|edky. Jedná se
rešerši.

diskutovány?

pouze o |iterární

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Formá|ní úroveň práce je dobrá. Většinou dobře srozumite|ný text doplňuje 6
obrázků převzatých z citovaných pub|ikací s vhodnými popisky.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práce ukazuje, Že se autor dostatečně seznámi| se základní prob|ematikou
prostorové navigace u zvířat, způsoby jejího studia v experimentálních podmínkách
a významem hipokampu při řešení prostorových ú|oh. Práci doporučuji k přijetí.



otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

ýborně l Ivelmi dobře l Iooore | |nevvhově|(a
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Pod p is š ko| ite|eÁgpenenta

/

Instrukce pro vyp|nění:
o Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku.
. V případě práce za|oŽené na vlastních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracovánívýsledků, obdobně jako u práce dip|omové.
. Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro úče|y

zveřejnění na internetu)' a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (lng. Jitka Suchá), Viničná 7 , 128 44 Praha 2'


