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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: splněn dostatečně   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Tomáš Drozen pracoval během své diplomové práce na přípravě analogů ceramidů 
s krátkým sfingosinovým řetězcem. V Teoretické části obecně pojednává o vlastnostech a 
roli ceramidů v organismu a jejich doposud popsaných postupech syntézy. Experimetnální 
část se pak již věnuje provedeným reakcím. Autor si nejprve připravil dostatečné množství 
klíčového meziproduktu - Garnerova aldehydu. Následně se z něj pokoušel různými 
metodami připravit požadovaná analoga ceramidů. I když tyto pokusy ve většině případů 
nevedly k zamýšleným produktům, přináší poznatky získané během jeho syntéz cenné 
informace pro další výzkum v této oblasti. V práci se vyskytuje jen nepatrné množství 
překlepů odpovídající délce textu, autor se nevyvaroval několika drobným formálním 
nepřesnostem (např. str. 16 předpona "di" se neodděluje pomlčkou; proces popsaný na str. 
22 jako krystalizace je spíše vysrážení). Z celkového pohledu je práce napsána srozumitelně 
a uceleně, plně odpovídá úrovni diplomových prací. 
 
Dotazy a připomínky:  
 
1. Jak je to s prostorovým uspořádáním meziproduktů při přípravě Garnerova aldehydu? Ve 
 schématech 6.-9. není u látek 2 a 3 znázorněno, zatímco sloučeniny 1, 4 a 5 ho mají 
 vyznačené. 
2. Při přípravě sloučeniny 4 v postupu 3.2.3 zdůrazňuje autor nutnost bezvodého prostředí 
 pro kvantitativní průběh reakce, přitom v reakci používá monohydrát kyseliny  
 p-toluensulfonové. Za těchto podmínek byl dosažen výtěžek 83%. Je tedy nutné 
 absolutně bezvodé prostředí? 



3. Při odstraňování chránících skupin v postupu 3.3.4 používá autor při sledování průběhu 
 reakce mobilní fázi s katalytickým množstvím pyridinu (respektive pyrimidinu) kvůli 
 "vytěsnění" hydrochloridu. Nebylo by vhodnější použít například triethylamin? Jak je to 
 s bazicitou zúčastněných složek (produkt 4/pyridin/pyrimidin)? 
4. V závěru práce (str. 33-35) se často objevuje tvrzení, že „byl vyizolován produkt, u něhož 
 bylo pomocí NMR vyloučeno, že by se mohlo jednat o požadovanou látku“. Nikde není 
 však diskutováno, co při reakci opravdu vzniklo. Analýza těchto nežádoucích produktů by 
 mohla napomoci vysvětlit nezdary při přípravě požadovaných analogů ceramidů. Lze tedy 
 alespoň v některých případech určit, co bylo skutečným produktem dané reakce? 
5. I když je Garnerův aldehyd komerčně dostupná látka, je díky jeho finanční náročnosti jistě 
 výhodnější jeho vlastní příprava. Dala by se pro účely této práce použít pododná  
 komerčně dostupná sloučenina - analog Garnerova aldehydu (CAS 171623-07-7), který 
 je asi 4krát levnější? 
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