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Případný slovní komentář k bodům 1. až 3.: 

 

1. Studentka se výrazně podílela na řešení problémů, které se vyskytly během práce, například při 

upřesňování optimálních parametrů behaviorálního experimentu během pilotních studií. 

Zvládla několik náročných technických postupů, zejména behaviorální postupy strachového 

podmiňování, konstrukci elektrod pro nahrávání EEG a EMG u potkanů, chirurgickou 

implantaci elektrod v anestezii, nahrávání a vyhodnocování EEG a EMG aktivity během 

spánku. Práci zvládala velmi samostatně a zodpovědně. Přicházela s vlastními nápady i ve fázi 

interpretace výsledků. Prostor pro zlepšení u studentky vidím zejména v přesvědčivější 

prezentaci výsledků práce, což je dovednost, která se často výrazně zlepšuje s rostoucími 

zkušenostmi.   

 

2. Komunikaci s kolegy zvládala bezvadně. Mnoho práce vykonala v součinnosti s dalšími členy 

týmu. Její sociální a komunikační dovednosti se osvědčily i při jednání s lidskými 

dobrovolníky v druhém výzkumném projektu, na kterém se podílela a který se týkal prostorové 

orientace u lidí.  

 

3. Studentka docházela do laboratoře prakticky denně. O jejím zájmu a nasazení svědčí, že 

pracovala nad rámec požadavků kladených na diplomovou práci. Pracovala na dvou 

projektech, z nichž jeden se týkal spánku a paměti u laboratorních potkanů a je základem 

diplomové práce. Druhý projekt zkoumal prostorové učení u lidí, není však součástí diplomové 

práce. 

- ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

- během zpracování zadaného tématu 1 

- při sepisování práce 2 
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