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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
živelné povaze a nadšení odvedla velké množství syntetické práce, dvakrát se zúčastnila
fakultního kola Studenstké vědecké konference a jednou postoupila do nadnárodního kola,
pořádaného společností Zentiva, kde získala první místo.Její práce se stala součástí publikace
v European Journal of Medicinal Chemistry z r. 2018. Zároveň absolvovala i studentskou stáž
na universitě v Helsinkách v rámci programu Erasmus, kde pracovala na podobné tématice,
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diplomové práce, kterou vypracovala samostatně, s minimem zásahů z mojí strany.
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