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Monika Janetková začala pracovat na Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv již ke
konci třetího ročníku a zabývala se pilotní studii věnované chirálním separacím klastrových
součenin bóru. Cílem její práce bylo objasnit doposud pozorované rozdíly mezi CE a HPLC.
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