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II. Posudek oponenta 

 

Diplomová práce Šárky Franzové popisuje studii syntézy nových aryloxysubstituovavaných derivátů 

azaftalocyaninů. Je sepsána na 65 stránkách, obsahuje 69 odkazů na původní literaturu a kopii publikace 

přijaté do tisku (!). Těžištěm předkládané práce byla experimentální činnost. Práce je členěna obvyklým 

způsobem. Autorka na str. 6 uvádí seznam zkratek, následuje cíl práce, který je jasně a stručně vytyčen: 

příprava cílových sloučenin s modifikací periferních substituentů (OH, COOH) pro "lepší zacílení v 

organismu" (bez bližšího vysvětlení). V teoretické části autorka popisuje principy a historii fotodynamické 

terapie (PDT), pokouší se definovat vlastnosti ideálního fotosenzitizéru a podmínky pro jeho použití. Dále se 

věnuje i biologické odpovědi na PDT na buněčné úrovni. Na dalších 18 stránkách je uveden téměř 

vyčerpávající přehled fotosenzitizérů. Následuje metodická část popisující přístup při syntéze nesymetrických 

ftalocyaninů a jejich azaanalogů s důrazem na obměny v "periferní" části azaftalocyaninů (aryloxyderiváty). 

Rovněž tato část je zpracována velmi přehledně a je ilustrována názornými schematy. Od strany 35 začíná 

Experimentální část opatřená schématem prováděných reakcí a popisem jednotlivých reakcí včetně 

získaných analytických dat popisující produkty. Výsledky DP dokumentuje 7 stránek diskuse, což prozrazuje, 

že autorka na problematice pracovala s velkým zájmem. Autorce se nevyhnuly ani určité nezdary 

(nesymetrický derivát), tato skutečnost nikterak nesnižuje vysokou úroveň její práce. V experimentální části 

jsou dostatečným způsobem popsány prekurzory (3 látky, IČ, NMR, t.t., CHN analýza) a 2 finální symetrické 

deriváty s centrálním atomem zinku. Práci uzavírá závěrečné shrnutí a seznam literatury. K předložené práci 

mám několik drobných připomínek a dotazů: nejednotné psaní výrazu aryloxysubstituovaných / aryloxy 

substituovaných… (viz název DP) - co je správně? Vysvětlete blíže koncept "lepšího zacílení v organismu" 

prostřednictvím zavedení aryloxysubstituentů, v odborném česky psaném textu je doporučeno psát okta- 

(nikoli octa-); methanol, ethanol (nikoli metanol, etanol, str. 52 aj.), na str. 25 je nekorektně, resp. neumně 

znázorněn kation a anion bromovaného rhodaminu, na str. 27 jsou uvedeny obecné struktury AzaPc, logicky 

se nabízí i tetrapyridazinoporfirazinový analog, existují? Zaznamenal jsem dále několik málo překlepů (např. 

str. 32, obr. 18), nepřesností (výraz "nejoptimálnější", str. 52), či neúplných informací (chybějící odkaz na 

citaci zřejmě č. 69 u obr. 19). Dotaz: popište způsob měření teploty během zahřívání horkovzdušnou pistolí 

(str. 47 a dále). V diskusi na str. 51 píšete, že zvýšení teploty, ani delší doba reakce nevedla k požadované 

slouč. 2, jaká teplota byla použita (popisujete laboratorní v obou případech). Ve výsledcích CHN analýzy lze 

vzhledem k m.h. rozdíly mezi teor. a zjištěnou hodnotou tolerovat. Práci hodnotím jako velmi vydařenou. 
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