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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Studentka Zuzana Paušímová se v rámci své diplomové práce zapojila do projektu, který je 
řešen naší výzkumnou skupinou „Azaphthalocyanine group“ a který má za cíl odhalit příčinu 
nežádoucího hypsochromního posunu u některých ftalocyaninů substituovaných objemnými 
substituenty v neperiferních polohách. Chtěla bych vyzdvihnout trpělivost a pečlivost s jakou 
studentka v laboratoři pracovala. Poměrně rychle si osvojila běžné laboratorní postupy a později 
byla schopna pracovat po konzultaci daného postupu celkem samostatně. Bohužel se jí 
nepodařilo připravit všechny zamýšlené deriváty, což v žádném případě nebylo vinou studentky, 
ale extrémní objemností navrženého substituentu. I přes tento nezdar jsou její výsledky velkým 
přínosem pro náš výzkum a staly se součástí publikace, která je v současné době zaslána 
k posouzení do impaktovaného časopisu a kde je studentka také spoluautorkou. 
V roce 2014 se navíc zúčastnila Studentské vědecké konference, kde úspěšně prezentovala 
větší část svých dosažených výsledků.  
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