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Manuela Voráčová se zapojila do činnosti mojí pracovní skupiny ve 2. ročníku. Na vynikající 
úrovni zvládla práci s odbornou literaturou a pokročilé experimentální techniky organické 
chemie, jako je práce v bezvodém prostředí a pod inertní atmosférou. Odborně se podílela na 
přípravě a testování furanonových analog kombretastatinu s potenciální cytotoxicitou. Díky své 
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