
Vyjádření školitele k diplomové práci..Studie rozlišení časových parametrů u potkana (Rozlišení
trvaní pauzy v šumu) .. studenta Jaroslava Mičíka

Zadání diplomové práce studenta Jaroslava Mičíka vychÍue|o z pŤedchozích výsledků
výzkumu odděleňí neurofyziologie sluchu Úptt't AV ČR' zaměřeného na studium sluchové funkce
potkana za normá|ních podmínek. Konkrétním úkolem diplomanta bylo hodnocení schopnosti
rozlišení twáni pauzy v šumu u potkana v behaviorálním experimentu za pouŽití podmiňovací
metody s negativním posílením. Tento parametr sluchové funkce byl studován v oddělení
neurofyziologie sluchu UEM poprvé a je velice důleŽitý pro charakteristiku sluchového systému

různých druhů živoěichů. Hodnocení schopnosti rozlišení časových parametrů zr,.uku a stanovení
prahu rozlišení trvání paLLZy v šumu u normálných potkanů je velice důležité pro výzkum
mechanismů vzniku změn prahových hodnot za pato\ogických podmínek (napřr' po akustickém

traumatu nebo po |ézi rizných struktur sluchového systému).

Během práce v laboratoři se Jaroslav Mičík projevil jako schopný, zodpovědný a iniciativní
student. Důkladně se seznámil Se zák|aďy behaviorálních metod, které se použivaji
při psychoakustickych experimentech na zvířatech a úspěšné zvládl jejich aplikaci. Naučil se
sp'ávně zacházet spotkany, kteří byli pouŽiti vjeho práci jako pokusná zvíŤaÍa. Seznámil se s

ouládá''í* stimulační a snímací aparatury, s principy generování zvukových podnětů a registrací i
zpracováním různých typů behavioralních odpovědí potkanů za podmínek podmiňovacího

experimentu s negativním posílením. Student Jaroslav Mičík samostatně zpracova| a vyhodnotil
získaná data, Při vývoření jejich grafické podoby používal programy Excel a CorelDraw. a

Samostatně připravil prezentaci své diplomové práce v proglamu PowerPoint. Výsledky
diplomové práce Jaroslava Mičíka jsou součástí sdělení na dvou mezinárodních konferencích a po

dodatečném zpracov ání budou použity pro přípravu publikací v časopise.

Po formální stránce je diplomová práce členěna na jednotlivé části podle obvyklého
schématu' obrárky a schémata jsou názorná a přehledná, v úvodním literámím přehledu je
citováno dostatečné mnoŽství literarních zdrojů. Za určiý formální nedostatek diplomové práce

povaŽuji to, Že nebylo využito pro obrazovou dokumentaci více získaného pokusného materiálu
(např. více konkrétních záznam:ů měření u jednotlivých zviŤat) a Že v textu práce byly použity
některé nepřesné formulace a nedostatky v popisu a číslování obrázků.

Ziskané výsledky jsou velmi přínosné pro další výzkum sluchové funkce za patologických
podmínek a hodnocení míry sluchových poruch.
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