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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Jiří Demuth se zapojil do výzkumné činnosti naší skupiny už na podzim 2013, konkrétně se věnoval 
syntéze nové skupiny aza-analogů ftalocyaninů s anionickými a kationickými skupinami na periferii. 
Velice rychle si osvojil základní laboratorní techniky, poté pracoval úplně samostatně, sám navrhoval 
možnosti řešení vzniklých problémů při syntéze a purifikaci produktů. V laboratoři strávil mnohonásobně 
více času, než je běžné pro studenta pracujícího na diplomové práci. Ke konci působení v naší laboratoři 
už moji pomoc téměř nepotřeboval. O velkém rozsahu experimentální práce svědčí i fakt, že část jeho 
výsledků se již stala součástí publikace v impaktovaném časopise, druhá publikace se právě dokončuje. 
V obou případech bude Jiří Demuth spoluautorem. Velice mě potěšilo jeho vystoupení na Studentské 
vědecké konferenci, kde mu umístění mezi třemi nejlepšími pracemi uteklo pouze o kousek. Celkově jeho 
působení v naší skupině hodnotím velice pozitivně, o to větší radost mám, že se Jirka přihlásil na 
postgraduální studium a bude tak v řešené problematice dále pokračovat. 
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