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Posudek diplomové práce Bc. Jaroslava Mičíka

Diplomová práce řeší tématiku rozlišení ěasových parametru zvuku studovarrou na

zviŤecím modelu a u lidských dobrovolníků. Zadini diplomové práce vychinelo z

qýzkumného zaměření oddělení neurofyziologie sluchu Úshvu experimentální medicíny AV
ČR, kde byla studie provedena a čímž byly určeny některé parametry řešení - volba zvířeciho

modelu (potkan), metoda behaviorálního testování.

Z formáIniho hlediska je text ěleněn dle oblyklého schématu: Úvod, Cíle, Mateiá| a

metody' Výsledky' Di skuse, Záv ěr, Literatura.

V úvodní kapitole je uveden obecný úvod do oblasti zvuku, sluchového systému a

vyšetření sluchu. Část věnovaná hluku a tinnitu není příliš relevantní pro tuto diplomovou

práci. Zuvodu je patmý vztalt sledované problematiky - rozlišování pavzy - k obecnějším

fenoménům jako je porozumění řeči.

Cíle diplomové práce by měly bý formulovány jasně, napŤ. bez uvádění tech.

parametrů které nejsou rozhodujíci abez minulého ěasu t1pu,,bylo prováděno...

Použitá metodika je popsána ve 4. kapitole, pro snazší orientaci v technických

detailech zde mohlo bý více věcí ilustrováno pomocí obrázku např. použité schéma

stimulace, frekvenění spektrum šumu. Není uvedena modifikace metodiky pro testování u

lidských dobrovolníků. Pro hodnocení rozlišovací schopnosti jsou na str. 36 uvedeny dva

vztahy, které se liší sqfmi hodnotami a připojený popis chování se vztahuje k vzorci H.F,

přestože je dále zřejmě pouŽívén vztah H-H.F' Formulace, že stimulační systém obsahoval

sluchátka (str. 34)' je nepřesná a v tomto případě i zavádéjící. Potkani pochopitelně byli

stimulováni ve volném poli (z reproduktoru) a ne ze sluchátek.

V ěásti věnované výsledkům jsou uvedena získaná data. V 1. podkapitole je

popisováno nacviěování rozlišování pauzy u zviŤat. Není zřejmé proč byla zvolena právě

hodnota 15 ms jako standard: Konstatování o 3-5 dnech nutných pro nácvik je v rozporu

s obrázkem na str. 38, kde je naznaěeno, že výsledky po 5. dni byly statisticky významně pod

úrovní finálních výsledků (pokud je hvězdička v obrázku označení statistické qýznamnosti).

Pro takové twzeni by byla vhodnější individuální data.
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Ve 2. podkapitole jsou poměrně podrobně ana|yzovány typické pruběhy při

nacvičování úkolu rozlišování paulzy v šumu. U obr. na str. 44 by mělo popsáno, Že větší

symboly patrně odpovídaj í prvnímu dni nácviku.

Ve 3. podkapitole je srovnávan pruběh uěení pro 2 rŮzné kmeny potkanů, ovšem

v rozporu s názvem, zde nejsou uvedeny hodnoty prahu ani pro jeden kmen.

Ye 4. podkapitole jsou srovnávány hodnoty prahu detekce palzy pro oba kmeny

potkanů a dale pak srovnáviny s ýsledky u skupiny lidských dobrovolníku. v této ěásti

chybí hodnoty poěítané

nejasný protoŽe není zřejmé jaké výsledky jsou

bylo pouŽito t2 mtŤat kaŽdého hnene). Dále se pak o hovoří o stejně početné skupině

tidslcých dobrovoteíkri a isou prezentovány 
'ý"l.dky 

6 iedinců na obr. na str. 48. V případě

lidssých dobrovolníků chybí údaje o věku, vyšetření sluchu apod.

V diskusi jsou vhodně srovnávány qýsledky této studie rozlišování pauzy s dalšími

relevantními pracemi, např. úkolem detekce pauzy, ovšem z citace M.H. 2006 není zřejmý

pramen a není ani uvedený v seznamu literatury zapraci.

Diplomant se nevyhnul formulačním či věcn1im nepřesnostem např. obrázky by měli

mít popisky a býrt ěíslované, oďkazy na obrévky v textu jsou matoucí vzhledem k absenci

číslování u obrázků., jednotka dB na str. 11 apod. V seznamu literatury není použit jednotqý

vzoÍ.

Shrnutí: Diplomant prokázal schopnost úspěšně Se vyrovnat s náročným techniclcym

a programoým vybavením a tah! s prací s laboratorními zvířaý. Přes uvedené nedostatlE

písemného zpracování diplomové práce jsou ýsledlql práce přínosem v dané oblast a lze

očekavat jejich další využití. Předložená práce splňuje nárolql kladené na diplomovou práci a

na základě ýše uvedeného navrhuji hodnocení uýborně.
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