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Práce s literaturou autora/ky byla  výborná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  výborná. 

Invence autora/ky byla  výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  výborná. 

Autor/ka pracovala samostatně, velmi zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a samostatně.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla výborná. 
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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Jan Šůs začal svoji práci na katedře ve třetím ročníku. Zabýval se syntézou analogů 
dexrazoxanu odvozených od diethylentriaminpentaoctové kyseliny a dále syntézou ADR-925, 
klíčového metabolitu dexrazoxanu. Jeho práce je součástí připravované publikace, na které 
bude Honza uveden jako spoluautor. Tuto práci pak prezentoval na studentské vědecké 
konferenci v roce 2013 a byl za ni nominován na nadnárodní studentskou vědeckou konferenci 
do Zentivy a.s. Zde pak dosáhl velkého úspěchu a získal první místo v sekci chemických věd. 
 
S cílem získat další nejen vědecké zkušenosti pak absolvoval v rámci programu Erasmus pobyt 
na univerzitě ve Würzburgu ve skupině profesorky U. Holzgrabe. Zde vypracoval předloženou 
práci na téma syntézy fluorochinolonů vhodných pro značení radioizotopem 18F. Výsledky této 
práce prezentoval na studentské vědecké konferenci v letošním roce. 
 
Honza pracoval vždy svědomitě a pečlivě a velmi rychle si osvojil základní laboratorní postupy a 
návyky, snad až na pečlivé vedení laboratorních záznamů a protokolů. Speciálně bych vyzdvihl 
jeho samostatnost jak v laboratoři, tak při sepisování diplomové práce. 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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