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Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Veroniky Rudolfové „Inter-individual differences in the 

behaviour of laboratory rats“ 

 

 

Ve své práci se diplomantka zaměřuje na studium interindividuálních rozdílů v chování laboratorního 

potkana v juvenilním a dospělém věku, jako model používá potkana kmene Long-Evans. Tato práce 

byla vypracována ve spolupráci s Fyziologickým ústavem Akademie věd ČR. 

Práce je psaná v angličtině, má rozsah 66 stran, obsahuje však také supplementum s dalšími výsledky. 

Práce je standardně členěna na teoretickou a experimentální část. 

V teoretické části Veronika přibližuje stávající poznatky o personalitě, což činí přehledným a čtivým 

způsobem (i když rozsah práce nedovoluje obsáhnout veškerou problematiku na toto téma, vybírá 

relevantní poznatky a uspořádává je do logického celku).  

V experimentální části uvádí autorka přehledně metodiku, včetně schématu experimentu, což 

usnadňuje orientaci v textu. Metodická část práce obsahuje i podkapitolku „limitace“, kde se Veronika 

vyrovnává s problémy a omezeními, které v průběhu studie vznikly. Výsledky jsou zpracovány korektně 

a autorka zde demonstrovala interindividuální rozdíly mezi jednotlivými zvířaty v některých testech 

(juvenilní testy – jumping test, barholding test, adultní testy – OF, EPM). Nicméně se zde neukázala 

konzistence chování v juvenilním a dospělém věku (tak, jak byly zvoleny v tomto experimentu), což je 

samo o sobě je zajímavým zjištěním inspirujícím pro další experimenty. Dalším zajímavým nálezem je, 

že spolu nekorelují dva (minimálně ve Fyziologickém ústavu) standardně používané testy – Morrisovo 

vodní bludiště a AAPA úloha na rotující aréně, což naznačuje, že tyto úlohy ve skutečnosti měří různé 

domény. 

V průběhu řešení diplomové práce prokázala Veronika schopnost zpracovávat odbornou literaturu, 

provádět a vyhodnocovat experimenty a kriticky interpretovat výsledky. Ukázala, že zvládá nejen 

laboratorní rutinu, ale při práci na jiných projektech prokázala, že je schopná i práce v terénu. Provedla 

řadu experimentů, které vyžadovaly velké množství práce a úsilí a projevila během toho i značnou míru 

samostatnosti a frustrační odolnosti, která je během experimentální práce nezbytná. Jednoznačně 

pozitivně lze hodnotit i to, že absolvovala čtyři statisticky zaměřené předměty a osvojila si veškeré 

netriviální statistické postupy použité v této práci.  



Jedinou výtku lze vznést proti časovému intervalu, který uplynul mezi provedením experimentů a 

analýzou dat a jejich sepsáním v podobě diplomové práce, což však na samotnou kvalitu práce vliv 

nemá. 

Diplomovou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. 
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