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Aneta Schimmerová začala pracovat v naší výzkumné skupině již ve třetím ročníku jako volontér,
následně v tématu pokračovala v rámci své diplomové práce. Zvolila si téma, které bylo pro naší skupinu
poměrně nové. I z toho důvodu se během práce musela potýkat s řadou neočekávaných problémů,
neúnavně hledala možnou cestu k přípravě cílových prekurzorů, následně pak tuto syntézu
optimalizovala. Nebylo tedy její vinou, že nezbyl dostatek času na poslední krok celé syntézy, který by
poskytl požadovaný azaftalocyanin. Příjemně mě překvapil fakt, že byla často sama schopna navrhovat
alternativní možnosti syntézy požadovaných meziproduktů. Takovýto přístup je v porovnání s ostatními
studenty velice ojedinělý. Stejně tak nastudování teorie a zpracování vlastní diplomové práce bylo
nezvykle samostatné. Aneta se ve čtvrtém ročníku zúčastnila Studentské vědecké konference, kde její
přednáška měla velmi pozitivní ohlas u poroty. Výsledky její diplomové práce jsou velkým přínosem pro
nýš tým, navázali jsme na ně v rámci řešení projektu Grantové agentury České republiky.
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