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Posudek oponenta rigorózní práce 

V teoretické části autorka stručně zpracovala základní poznatky o fotodynamické terapii. Po popsání 

hlavních složek terapie následuje výčet několika klinicky využívaných látek s krátkým pojednáním o jejich 

vlastnostech. Metodická část je věnována popisu a přípravě dosud známých ftalocyaninů nesoucích jako 

substituenty cukerné jednotky. V experimentální části jsou syntézy a fyzikální měření popsány 

standardním způsobem. Diskuze je velice stručná, u syntéz není popsána optimalizace, zřejmě protože 

produkty byly v přijatelných výtěžcích dosaženy hned napoprvé. Chybí mi zejména podrobnější popsání 

důvodů, proč je finální látka charakterizována pouze UV-VIS a IČ. Celkově byly připraveny tři nové látky 

z toho byly dvě plně charakterizovány a jedna neúplně pro silnou agregaci látky a pro nízkou rozpustnost. 

U cyklických produktů byly naměřeny vybrané fotofyzikální vlastnosti důležité pro PDT.  

Práce je psaná přehledně a bez chyb, které by stály za zmínku. Standardní studentskou záležitostí je 

nejednotný formát citací. Jediné, co musím vytknout, je přílišné používání podmiňovacího způsobu, jenž 

na můj vkus do odborného textu nepatří vůbec. A některé komentáře rigorózní práce vyplývající z vět 

v podmiňovacím způsobu nemají uveden zdroj. 

Cíl práce byl splněn. 

Výsledky práce byly publikovány, jako součást publikace v mezinárodním recenzovaném impaktovaném 

časopisu Dalton Transactions. 

Rigorózní práci doporučuji k obhajobě. 

Seznam otázek:  

V kapitole metodická část na straně 18 mluvíte o cyklizaci látky 8 z látky 6, ale na straně 19 máte schéma, 

kde je látka 6 nejdříve aktivována a teprve poté je cyklizována. Jak tedy reakce probíhá? 

Na straně 19 u látky sedm pravděpodobně chybí nitrilové skupiny. Je to tak? 

Uvedla jste všechny známé Pc obsahující cukerné jednotky? Byla u nich popsána agregace, je nějaký, 

který neagreguje? Byl dle literatury doposud připraven i azaPc nesoucí cukerné jednotky? 

Proč jste produkt 1 nechali reagovat 7 h, když se při běžných cyklizací prekurzorů využívá poloviční doby? 

Pro získání finálního produktu jste použili poměr 9/1 TFA / voda, proč tento poměr respektive obsah vody 

je relativně nízký, až se ptám je-li vůbec zapotřebí? 

U experimentů kvantových výtěžků produkce singletového kyslíku a fluorescence píšete, že je 

odhadovaná chyba plus mínus 15 %, také píšete, že jste hodnoty kvantových výtěžků měřili třikrát. Jak 

jste přišli na toto číslo a odpovídá rozptyl Vašich měření tomuto intervalu? 

Na s. 31 píšete, že jste při cyklizaci využili templátovou metodu s octanem zinečnatým a že při metodě 

využívající alkoxid jako iniciátor reakce, by mohlo dojít k výměně některých periferních substituentů za 

alkoxy skupiny, proč si to myslíte? (výměna periferních skupin tohoto typu je pozorována spíše u 

periferních spupin připojených přes kyslík než přes síru, pokud myslíte to, že by byla nahrazena celá 

cukerná složka nebo tím myslíte náhradu isopropylidenových chránicích skupin?) Finální produkt byl 

stanoven pouze UV-VIS a IČ a byl určen na HPLC tR = 0.50 min (HPLC je uvedeno pouze v publikaci), jak 

vypadalo NMR a MS? Jak vypadal signál na HPLC je i na něm pozorována agregace (ze šířky signálu)? 

Je produkt 2 v PDT využitelný? Poslední věta diskuze naznačuje optimizmus, píšete: Z produktu 3 by se 

mohla stát látka fotodynamicky aktivní až na místě svého účinku. Čím tudo domněnku můžete podpořit? 
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