
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Katedra anorganické a organické chemie 

Studijní program: Farmacie 

Posudek oponenta diplomové práce 
 

Oponent/ka: PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.  

 

Autor/ka práce: Filip Škarda  

 

 
 

Rok obhajoby: 2014

Název práce:  
Syntéza polyenových fluorescenčních ceramidů 

 

 
Rozsah práce: počet stran: 40, počet grafů: 0, počet obrázků: 14 + 12 schémat, ,  
 
počet tabulek: 0, počet citací: 31    
 

Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Filip Škarda se ve své práci věnuje přípravě ceramidu s 
polyenovou fluorescenční značkou, který by byl s výhodou využitelný pro studie mechanismu 
penetrace ceramidů do kůže a jejich možného mechanismu účinku při léčbě kožních 
onemocnění. 
Práce je sepsána přehledně s klasickým členěním a je z ní zřejmé, že autor provedl mnoho 
experimentů a osvojil si řadu moderních syntetických metod, jako např. Grubbsovy metateze. 
S tím je spojena i řada neúspěšných pokusů, které však diplomanta neodradily a ten 
racionálně volil další možnosti syntézy. Všechny kroky jsou pak přehledně komentovány 
v diskusi, včetně dalších návrhů syntéz. 
Má hlavní výtka směřuje k jazykové úrovni práce. Velmi často v souvětích chybí čárky či jsou 
špatně umístěny. A v práci se též vyskytuje větší množství překlepů. Nejednotnosti jsou 
rovněž v mezerách mezi čísly a jednotkami, v názvech produktů jsou pak někdy místo 
pomlčky mezery či jsou slova spojena (často např. u esterů). 
 
Dotazy a připomínky: Kromě výše zmíněného pravopisu mám k práci ještě následující 
připomínky a dotazy: 
  
Vhodnější je myslím termín "programovaná buněčná smrt" než uváděná "programová". 
  
Na straně 8 uvádíte, že délka acylového řetězce v ceramidech je 2-34 uhlíků. Tato variabilita 
je i u přirozených ceramidů vyskytujících se v kůži? 
  
Zajímalo by mě, jakým způsobem ceramidy chrání před UV zářením, jak uvádíte na str. 9.  



Na straně 11 tvrdíte, že u Gaucherovy choroby je zvýšená aktivita glukocerebrosidázy, což 
vede k vyšším hladinám glukosylceramidů. Zvýšená aktivita by vedla k pravému opaku - 
prosím o uvedení na pravou míru. 
  
Na str. 12 máte chyby v systematických názvech fluorescenčních značek (NBD, BODIPY). 
 
Str. 13 - vyobrazený pseudoceramid je zobrazen jako poloacetal. Je tomu skutečně tak? 
  
Na straně 14 popisujete přípravu polyenového fluoroforu a jeho zavedení do molekuly lipidů. 
Zde by bylo vhodné uvést schéma - popis "fosfoniová sůl bromderivátu methyldioxolanu" je 
bez schematu nereprodukovatelný. 
 
Jak je myšlena u Grubbsových metatezí formulace, že reakce je schopna probíhat neustále, 
dokud se "nespotřebuje" katalyzátor.  
 
Ve složení detekční směsi pro tenkovrstvou chromatografii je chybně uvedena sloučenina 
CeSO4.  
 
U NMR spekter bych u složitěji štěpených signálu volil spíše označení multiplet, než např. 
ddt, autor by se tím vyhnul i sporným či špatným vyhodnocením spekter - např. sloučenina 4, 
signály 5,42 a 5,30 nebudou dt. 
 
Na straně 26 máte uveden postup B, kdy k roztoku v THF přidáte roztok NaOH, poté filtrujete 
přes silikagel, poté ještě promyjete chloroformem a vše poté odpaříte? Skutečně jste 
postupoval takto?  
 
Výtěžek látky 13 na straně 31 vychází hodně nad 100% (157,98 g). 
 
 
Přes uvedené připomínky hodnotím práci kladně a doporučuji ji k obhajobě. 
 
 
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci Králové dne 12.9.2014 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  
 


