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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Student Michal Kántor pracoval na své práci pod vedením Mgr. Jiřího Demutha, kde se věnoval 
zejména syntéze nových azaftalocyaninů, které poté vázal na pevnou fázi s následnou syntézou 
zvolených oligonukleutidových sond značených jím připravenými látkami. Připravené sondy 
poté pod vedením doc. PharmDr. Radima Kučery, Ph.D. čistil pomocí HPLC a následně 
studoval jejci schopnost zhášet fluorescenci fluoresceinu v hybdridizačních experimentech. 
V rámci svého působení musel zvládnout velkou škálu technik od syntézy prekurzorů 
azaftalocyaninů, tvorby makraocyklů, následně práci s HPLC a takés práci s fluorimetrem a 
enzymy během hybridizačních testů jednotlivých sond. Všechny techniky si brzy osvojil a byl 
poté schopný pracovat samostatně. Se svojí prací se zúčastnil ve 4. ročníku Studentské 
vědecké konference. V současné době je spoluautorem jedné publikace zahrnující některé jím 
připravené látky, druhá publikace zaměřená již hodně na jeho celkové výsledky se v současné 
době připravuje a počítáme s tím, že student bude také mezi spoluautory. Celkově můžu 
hodnotit jeho působení na katedře a v naší výzkumné skupině jako velmi přínosné.   
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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