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Lenka Hrubá se začala zabývat problematikou fotofyzikálních vlastností ftalocyaninů a jejich 
aza-analogů už od jara 2014. Seznámila se s metodami měření kvantového výtěžku 
fluorescence a singletového kyslíku, které byly v naší pracovní skupině poměrně rutinně 
prováděné. Osvojila si i spektrální charakteristiky studovaných sloučenin. Těžiště její práce pak 
spočívalo v zavedení nové, tzv. absolutní metody stanovení kvantového výtěžku singletového 
kyslíku. Chtěla bych ocenit především její aktivní přístup k práci, zručnost, přesnost a 
systematičnost, se kterou pracovala. Po změně uspořádání experimentu a optimalizaci měření 
se jí nakonec podařilo požadovanou metodu vyvinout. Ve 4. ročníku úspěšně prezentovala svoji 
práci na Studentské vědecké konferenci. Výsledky získané během její diplomové práce jsou pro 
naší pracovní skupinu velkým přínosem a budeme na ně navazovat i v naší další výzkumné 
činnosti. 
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