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Případný slovní komentář k bodům 1. až 3.: 

 

Studentka Anna Kloudová pracovala na našem pracovišti od roku 2012. Na našem pracovišti také 

vypracovala svoji bakalářskou práci, která byla zaměřena na téma modelování míšní léze u potkana. 

Bc. Anna Kloudová se za tou dobu naučila celou řadu experimentálních technik a to jmenovitě: 

behaviorální testování potkanů s neurologickým poraněním -  BBB test, plantar test, beam walk 

test, rota rod test, zvládla práci s přístrojem Motorater na vyhodnocování motorických schopností 

potkanů, imunohistochemické barvení a vyhodnocování, morfometrii, metodiku PCR, statistické a 

grafické zpracování dat a rovněž zvládla metodiku psaní odborné publikace. Anna Kloudová byla 

velmi zodpovědná a pracovitá studentka s velkou mírou samostatnosti. V čase působení na našem 

pracovišti se stala plnohodnotným členem pracovního týmu, kde přebrala zodpovědnost za 

behaviorální testování zvířat s míšním poraněním nejen v rozsahu svoji diplomové práce, ale také 

v dalších projektech s podobným zaměřením. Je spoluautorkou publikace “The Anti-Inflammatory 

Compound Curcumin Enhances Locomotor and Sensory Recovery after Spinal Cord Injury in Rats 

by Immunomodulation“ (doi: 10.3390/ijms17010049, International Journal of Molecular Sciences, 

 IF 2,862) a v současnosti jsou v přípravě další dvě publikace s IF, kde bude rovněž její jméno 

zařazeno mezi spoluautory. V osobním kontaktu si u Anny Kloudové cením její přátelské povahy, 

širokého všeobecného rozhledu, vysokého pracovního nasazení, organizace práce a hlavně 

samostatnosti. Rovněž oceňuji její schopnost jasně formulovat myšlenky při psaní vědeckých textů. 

- ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

- během zpracování zadaného tématu 1 

- při sepisování práce 1 

1 

1 



V souhrnu hodnotím přístup Anny Kloudové jak k řešení své diplomové práce, tak i 

k zpracování a interpretaci výsledků a jejich zapracování do předkládané a obhajované 

diplomové práce vysoce pozitivně a doporučuji její práci k úspěšné obhajobě a k co 

nejvyššímu následnému ohodnocení. 
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