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mikroelektrodových polí
 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

Komentář: každé zadání, resp. každá část či věta ze zadání musí mít jasný odraz ve zpracované práci!, pouze
zcela splněné zadání může být ohodnoceno max. 20 body. Podle rozsahu části v zadání, která není zcela
vhodně či úplně zpracována, se snižuje ekvivalentně hodnota 20 bodů. Uvedení cíle v úvodu práce je povinné,
a pokud není uvedeno, student přichází o 10 bodů. 30 celkových bodů může obdržet naprosto bezchybná a
velmi precizně zpracovaná práce (to ale není standardní situace, spíše mimořádná).  

16 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 30) 

Komentář: zde je velmi důležitá úloha oponenta a to následující: pokud je většina textu převzata, pak student
získává max. 5 bodů, pokud je vše psáno slovy studenta, pak může získat max. 15 bodů, k tomu je možné
připočítat max. 15 bodů za vhodné a ucelené zpracování dostupných pramenů, tj. je uveden současný stav v
samostatné kapitole (5 bodů), významné relevantní zdroje jsou komentovány včetně popisu výběru (strategie
výběru) těchto zdrojů (5 bodů) a použité zdroje jsou všechny a vhodně citovány, je posuzováno také složení
citovaných zdrojů, tj. aktuálnost a vztah k tématu, obecné publikace jako matematické vzorce apod. se
nepočítají do plnohodnotných citací, lze vypočítat poměr takovýchto citací, tj. užitečné/neužitečné a velikost
tohoto poměru je třeba promítnout do bodování (5 bodů).  

25 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10 bodů) 

Komentář: v současné době mají studenti k dispozici jak literaturu s popisem jak zpracovat odborný text na
PC, mají znalosti a dovednosti a není tudíž třeba brát ohled na nedostatky z hlediska zpracování na PC, takže
se předpokládá, že práce má obsah tvořen desetinným tříděním, zde lze hodnotit i orientaci v práci včetně
odkazů mezi jednotlivými typy položek v textu včetně číslování rovnic, obrázků, tabulek a grafů (1 bod), práce
obsahuje důležité položky z hlediska typu práce (2 body), kvalita obrázků (1 bod), množství překlepů (1 bod
za nepatrné množství), v práci by se měla objevovat pouze standardní odborná terminologie a to zejména v
českém jazyce (je třeba hodnotit schopnost vyjadřovat se technickým jazykem – 2 body), grafy jsou tvořeny
podle zásad (viz tolerance a vliv statistického zpracování – 1 bod), u grafů a tabulek jsou patřičné legendy a
vše je čitelné (1 bod), jsou dodržena citační pravidla podle ISO690 a ISO690-2 (1 bod).  
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4. Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň
metodologického zpracování a závěrů práce. (0 – 30 bodů) 

Komentář: pokud je práce kombinací teoretických odvození (4 bodů – lze nahradit publikací v AJ), modelování
a simulace (4 bodů), SW implementace (4 bodů) a též technické realizace (4 bodů – lze nahradit patentem či
užitným vzorem) a 4 body ještě za komplexní funkčnost a to jak SW, tak i HW výstupu, pak může získat až 20
bodů. Pokud práce obsahuje správnou strukturu včetně diskuse výsledků (5 bodů – min. 2 strany A4) a závěrů
(5 bodů – min. 1 strana A4), pak může být připočteno dalších 10 bodů. Celkem tedy 30 bodů za velmi
komplexní a bezchybnou práci včetně uplatnění výsledků práce v rámci projektů, publikací, patentů či
užitných vzorů.  
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5. Celkový počet bodů 59 



Návrh otázek k obhajobě

1. Můžete objasnit, jak se počítá Intra-burst frequency a diskutovat hodnoty této veličiny uvedené v
tabulkách 3, 4 a 5?

2. Máte představu, kolik neuronů se podílí na signálu získaném z jedné elektrody a jak je případně
od sebe rozlišit?

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ ❏ ❏ X ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

Komentář

Celá práce působí tak, že byla sepsána velmi horkou jehlou, bez kontrolního přečtení a s minimálním
množstvím dat. Jedním z výstupů práce byl také skript v prostředí Matlab určený k analýze získaných dat,
který nemůžu hodnotit, protože jej nemám k dispozici. V samotné práci je skript popsán jen stručně, jeho
užitečnost však musí posoudit školitel.
1      
Úplné splnění cílů zadání má odpovídat 20-ti bodům, v DP ale nebylo splněno pravidelné hodnocení hustoty
neuronů pomocí optického mikroskopu. Není uvedeno ani ve výsledkové části, ani diskutováno. Je jasné, že
exaktně kvantifikovat hustotu neuronů v kultuře jen s pomocí mikroskopie s fázovým kontrastem není
snadné, ale fotografie kultur pořízené ve dnech měření by čtenáři poskytly přinejmenším určitý náhled na
zdravotní stav a rozložení buněk v kultuře. Také vyhodnocení tvaru odpovědí není ani náznakem zmíněno
jinde, než v zadání.

2       Literární úvod je přiměřený rozsahem i obsahem. Nicméně určitě nepůsobí důvěryhodně citovat v
diplomové práci osobní stránky sedmnáctileté žačky, i když jde jen o obrázek neuronu (strana 3).

3       Formálních nedostatků je bohužel více.

3.1     U sloupcových grafů chybí popis svislé osy, takže veličinu a jednotky musí čtenář hledat v textu pod
obrázkem. Nepřijatelné je provedení sloupcového Grafu 4, kde jednu společnou svislou osu sdílejí dvě
rozdílné veličiny (první veličina má rozměr spikes/s a druhá je bezrozměrné číslo vyjadřující poměr). Grafy
a tabulky uvádějí čísla s nesmyslně vysokým počtem desetinných míst.
3.2     Citace zdrojů. V textu opakovaně použitou citaci (Arciniegas, 2005) jsem nenašel v přehledu
literatury, ani podivnou citaci (Jiří, 2007), ze strany 4. Pokud je k jednomu tématu citováno více zdrojů,
není obvyklé uvádět každý zdroj ve své vlastní závorce, ale dávají se standardně do společné závorky a
oddělují středníkem.
3.3     Poměrně velké množství překlepů a chyb, v průměru 3-4 na stránku, ale také i tři v jediné větě.
Většinou jde o chyby neovlivňující srozumitelnost textu, ale např. záměna Inter-burst interval za Intra-burst
interval v Tabulce 2 již čtenáře dokáže znejistit. A věta „V ukazuje 4 prezentuje hodnoty burstových
parametrů.“ na straně 52 pravděpodobně nic neznamená.
3.4     V metodické části postrádám uvedení výrobců/dodavatelů použitých látek.
3.5     Terminologie. Není vždy jednoduché najít český ekvivalent k termínům běžně užívaným v anglické
literatuře a řeč elektrofyziologů je plná oborové hantýrky, takže jsem k tomuto problému spíš shovívavý,



nicméně i mne bije do očí sousloví „vypalované spiky“, které je v práci mnohokrát použito. Připomíná spíš
položku z poledního menu nějaké exotické restaurace. Nesystematické je i občasné přejmenování
bikukulinu na bikukulín. Také není šťastné zahrnovat farmakologicky aktivní látky typu bikukulin a
karbamazepin pod souhrnné označení „chemikálie“, protože princip jejich účinku nesouvisí s chemickou
reakcí, ale se specifickou vazbou na buněčné receptory (podle této logiky by byl chemikálií třeba i kolíček
na prádlo, je také složen z chemických látek, nesouvisí to však s principem jeho fungování).
3.6     Občasné chyby v číslování kapitol, např. kapitola 3.2 začíná rovnou podčástí 3.2.5, podobně i v
kapitole 4.4 a 6.2.
3.7     V seznamu zkratek jsou některé uvedeny pouze anglicky (např. MBR mean bursting rate), jiné zase
pouze česky (např. LFP potenciál místního elektrického pole). Nejlépe by bylo uvést anglické sousloví, z
něhož je zkratka odvozena, a k tomu dodat jeho český překlad či vysvětlení.

4       Pokud těžištěm práce mělo být napsání skriptu pro analýzu dat, pak bych očekával, že tomuto skriptu
bude věnován nějaký prostor ve výsledkové části a v diskuzi, což se nestalo. Samotná experimentální část
práce spočívala v 1) očištění a přípravě mikroelektrodových polí, 2) získání preparátu pitvou a nasazení
kultur na mikroelektrodová pole, 3) změření elektrické aktivity kultur, 4) ovlivnění neuronálních kultur
pomocí antagonisty GABA A receptorů (bikukulin) a pomocí antagonisty napěťově řízených sodíkových
kanálů (karbamazepin). Hodnotím kladně, pokud si všechny tyto kroky student vyzkoušel a seznámil se tak
s obvyklou laboratorní praxí v daném oboru. Avšak v získaných datech vidím tyto problémy:
4.1     Malé množství dat neumožňuje valnou interpretaci. Ze šesti nasazených kultur byly jen dvě
použitelné pro měření spontánní aktivity, pouze jedna pro testování vlivu farmak, zde navíc negativně
ovlivněna nepromytím po aplikaci bikukulinu. Navíc se jednalo o maximálně 80-ti sekundové záznamy pro
každou experimentální situaci bez opakování a tedy i bez možnosti průměrování či statistiky (autor alespoň
v tomto směru nepodává žádné informace).
4.2     Ani veličiny, které vznikly průměrováním (např. „Mean firing rate“ a „Mean bursting rate“
představují průměr z více elektrod), nejsou doplněny o míru rozptylu, např. směrodatnou odchylku.
4.3     Nevěřím informacím v Grafu 4 a v tabulkách 3, 4 a 5, kde se uvádějí hodnoty veličiny „Intra-burst
frequency“ (spikes/s) v rozmezí 0,066 - 0,28. Jinými slovy interval mezi akčními potenciály uvnitř burstu byl
podle toho asi 3-15 sekund! Na straně 32 se ale burst (=přechodné období zvýšené aktivity) definuje
poměrně logicky tak, že mezi akčními potenciály smí být maximálně 100 ms.
4.4     Veličina „Mean bursting rate“ (bursts/min) tabulce 3, 4 a 5 nabývá hodnot 0,164 a 0,407. Autor tedy
tvrdí, že burst se vyskytl v 80 sekund dlouhém záznamu přibližně jednou za 2,5-6 minut! Tabulky tedy
působí tak, že si autor čísla v nich buď zcela vymyslel, nebo přehlédl zákeřnou chybu ve zpracování dat.       
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