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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Student Filip Kostelanský začal pracovat v laboratoři na naší katedře ještě jako volontér ve 
třetím ročníku. V laboratoři se velmi rychle zapracoval a osvojil si potřebné laboratorní návyky. 
Nejprve pracoval na projektu polykationických derivátů ftalocyaninů, který jsme ale díky 
neuspokojivým výsledkům museli po půl roce opustit. V druhé části projektu se věnoval 
nesymetrickým derivátům ftalocyaninů, kde se musel také potýkat s řadou syntetických 
problémů, které se mu ovšem podařilo vyřešit nebo alespoň vysvětlit. U finálních látek se poté 
věnoval také jejich interakci s biomembránou liposomů a nejnadějnější látky pak byly testovány 
na svoji fotodynamickou aktivitu in vitro na HeLa buňkách. Výsledky své práce prezentoval ve 
čtvrtém ročníku na studentské vědecké konferenci, kde v chemické sekci vyhrál jak fakultní 
kolo, tak poté i kolo nadnárodní. Zde byla jeho prezentace ohodnocena jako nejlepší oběma 
komisemi (akademickou i komisí firmy Zentiva). Během svého studia se účastnil řešení projektu 
GAUK a od ledna 2017 je také spoluřešitelem probíhajícího projektu GAČR. Ve vědecké práci 
plánuje pokračovat i v následujícím PGS studiu. 
  
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
 



 
V Hradci králové dne 26.5.2017 …………………………………… 

podpis  


