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Hodnocení experimentální práce:
a) Zvládnutí metodických postupů:
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b) Zručnost v laboratoří nebo pří získávání experimentálních dat:

výborná

c) Samostatnost:

výborná

d) Iniciativa a píle:

výborná

e) Pečlivost a svědomitost:

výborná

Hodnocení zpracování výsledků a sepisování práce:
a) Zpracování výsledků (pečlivost a samostatnost):

výborné

b) Interpretace a diskuse výsledků (pečlivost a samostatnost):

velmi dobrá
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Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:
Kolegyně Mašková se o téma DP zajímala ještě před oficiálním zapisováním diplomové
práce. Úzce spolupracovala s doktorandkou PharmDr. Zuzanou Očovskou, protože téma se
týkalo jako jeden z podprojektů její dizertační práce. Pro kolegyni bylo velmi nutné umět
pracovat s databázemi jak pro systematickou rešerši, tak při odhalování jednotlivých
lékových interakcí. Tuto tématiku zvládla jak odborně tak i rutinně a posunula zase o kousek
k cíli projekt PharmDr. Očovské. Kromě velmi pečlivé práce na projektu, optimální
interaktivnosti s konzultantem a školitelem byla schopna si připravit výsledky své práve pro
studenstkou konferenci a výsledky obhájit a umístit se na prvních místech jak na fakultním,
tak na celostátním kole. Za školitele musím vyzvihnout její aktivní přístup a i to, že se snažila
pochopit a odborně v textu zvládnout teorii tří pilířů u vybraných nežádoucích projevů.
Radost jsem měl i z diskuze, kde se sice nevyhnula chybám začátečníka, ale při její tvorbě
bylo vidět jak odborně roste a je schopna literárně a empiricky nabité zkušenosti do ní
vkládat.
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