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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

 Posluchačka Marcela Nejedlá vypracovala rigorózní práci s názvem „Syntéza azaftalocyaninů s periferně 

vázanými sekundárními aminy“. Práce má rozsah 52 stran a je členěna obvyklým způsobem. Po krátkém 

úvodu následuje rešerše související odborné literatury, charakterizace cíle práce, metodická a experimentální 

část, a diskuse výsledků práce. Práci uzavírá stručný závěr a seznam použité literatury. 

Práce je po formální stránce vypracována pečlivě, na dobré úrovní je zpracování schemat a vzorců. V textu 

je jen několik drobných překlepů či gramatických chyb, např. str. 10 - chybí tečka (19. století), str. 27 nahoře - 

"halogenpyrazin(u)", str. 43 - "frakce vykazovali(y)". 

V obsahu by bylo vhodné pro lepší přehlednost posunout druhý a další řádky nadpisů za úroveň čísel kapitol. 

Je v experimentální část vhodná ve všech případech forma pasíva s využitím zvratného zájmena ¨"se"? 

 

K práci mám následující připomínky či dotazy: 

str. 11…..K léčbě jakých "kožních projevů" lze využít PDT? 

str. 15…..V posledním schematu obr. 4 by bylo vzhledem ke způsobu zápisu této rovnice lépe detailněji      

               nakreslit skupinu -SO-. 

str. 16…..Terapii jakých metastazujících nádorů pomocí PDT máte na mysli? 

str. 17…..Formulace "…docela vysoká dávka…" není v odborném textu vhodná - můžete upřesnit?.  

str. 18…..Číslice 44 uprostřed odstavce je odkaz na literaturu? Je správně termín "sapfyrin"? 

str. 19…..Prosím o bližší vysvětlení "…afinity porfyrinové části k sérovým proteinům". 

str. 20…..V tabulce 1 by bylo vhodné, alespoň u derivátů 5-ALA, blíže specifikovat, 

               k čemu se vztahuje vlnová délka. 

str. 25…..V Cíli práce by bylo vhodné uvést pro jaký, resp. jaké AzaPc jste připravovala onen prekurzor. 

str. 27…..Opravdu v nevodném prostředí vzniká kyselina chlorovodíková? 

str. 29…..V obr. 29 je jednak nepřesně nakreslený substituent "R" (vazby jsou k methylovým skupinám  

               či k vodíku?), dále chybí N v pětičlenných cyklech prekurzoru. 

str. 42 a 43….. Sumární vzorec a mol. hmotnost vedle struktury látky není správně. 

str. 44…V popisu předposledních hodnot MALDI-TOF spekter látky 6 chybí u hodnoty 2984 v závorce 2 (?). 
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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Diskuse…V jakém smyslu je butanolát hořečnatý slabší než lithný (ve vztahu k diskutované reakci)? 

               Proč myslíte, že je produkce singlet. kyslíku nejnižší u látky 4, přestože má jen 2 subst. přes N? 

 

Přes uvedené připomínky práce splňuje požadavky na daný typ kvalifikační práce kladené a doporučuji ji k 
obhajobě. 
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