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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Jiří Demuth ve své diplomové práci připravil nové deriváty 
tetrapyridoporfyrazinů s dobrou PDT aktivitou in vitro - jeho práce je již dokonce součástí 
publikace ve velmi kvalitním časopise Organic and Biomolecular Chemistry. V teoretické 
části práce jsou představeny ftalocyaniny a azaftalocyaniny včetně jejich využití a rozebrány 
mechanismy plánovaných reakcí. Následuje experimentální část práce, kde jsou detailně 
popsány jednotlivé reakce včetně těch neúspěšných, výsledky s diskusí (včetně 
fotofyzikálních vlastností a in vitro PDT účinnosti 
Diplomová práce je sepsána velmi pěkně a čtivě, našla jsem jen minimum nejasností a 
překlepů. Občas se sice v práci vyskytly ne zcela vhodné či stylisticky divné výrazy (reakce 
okolo prekurzoru 5, zakomplexovaný zinek, podstoupena na sloupcovou chromatografii, 
apod), to však nijak nesnižuje kvalitu práce. Z experimenální části, výsledků i diskuse je 
vidět, že diplomant problematice dobře rozumí a udělal velké množství práce. 
 
Dotazy a připomínky:  
1. Na obr. 5, s. 11 se mi moc nelíbí celistvý kladný náboj na karbonylovém uhlíku ve 
sloučenině vpravo dole - je to takto správně?  
2. V úvodu jsou uvedeny příklady substituce nukleofilní aromatické monomolekulární i 
bimolekulární (s. 12-13), ale pouze velmi obecně - jaký mechanismus se dá očekávat u 
prováděných reakcí (a co konkrétně průběh takových reakcí usnadňuje)? Dala by se např. 
substituce chloru na benzenovém jádře udělat za stejných podmínek jako např. v reakci na s. 
40 bez přítomnosti nitrilových skupin na aromátu? 



3. Ve schématu na s. 23 je vedle nitrilu velké +. To je jen překlep nebo to má nějaký 
význam? 
5. Příprava prekurzoru 5: poněkud nešťastně se mi zdá být formulována teplota reakcí 
s ohledem na použité rozpouštědlo: nejprve je bez specifikace rozpouštědla uvedeno 
zahřívání na 160°C a 130 °C. Pak následuje věta reakce v acetonu a THF TEDY probíhala 
za teploty varu rozpouštědla. Jak to tedy má být? 
6. Z jakého důvodu bylo použito mikrovlnného zahřívání a mělo pozitivní efekt? 
7. Příprava methylesteru na s. 25: Co je sulfonylchlorid a jak se jmenuje SOCl2? 
8. U reakce 6.3.3 je uvedeno čištění pomocí sloupcové chromatografie, ale žádný produkt, 
resp. žádná změna v rf oproti výchozímu chloridu. Tohle nebylo vidět hned z reakční směsi, 
že bylo nutné látku izolovat? 
8. V reakci 6.3.4.2. na s. 27 je ve schématu hydrochlorid, v textu látka 3 - co je správně? 
9. Jak byl připraven HCl (s. 28)? 
10. U hydrochloridu látky 5 a látky 9-Zn není CHN analýza v limitu - čím to může být 
způsobeno? 
11. Předpona merkapto (s. 34 a 46) už by se používat neměla; jak zní nová předpona pro SH 
skupinu? 
12. není mi úplně jasná tabulka mobilních fází na s. 36 - kdy a proč docházelo ke střídání MF 
a a 2 a pak MF 3 a 4? 
13. Látka 11 - signál H při 5 ppm je popsán jako dt, které vodíky jej štěpí na triplet? 
14. Při syntéze látky 5 byla upřednostněna metoda s výtěžkem cca 30%, protože byla 
levnější. Nebylo pak problematičtější čištění produktu, když vznikl v menším výtěžku? 
 
Drobné připomínky (není potřeba komentovat): písmenné lokanty N a S by měly být 
kurzívou. Zkratky pro rozpouštědla bych volila spíše standardní, např. EtOAc. Zkratku CHF 
pro chloroform bych taky osobně nepoužila. Výraz přítomnost vody jaky "kyseliny" není 
potřeba dávat do uvozovek, to není nic neobvyklého. Na s. 17 zůstaly anglické názvy 
některých přístrojů. Methylester se v češtině píše bez mezery. Methyljodid je někde bez 
mezery někde s mezerou. Citace mají časopisy někde zkratkou někde plným názvem. 
 
Uvedené otázky a připomínky nijak nesnižují kavlitu předložené práce, která se mi velmi 
líbila a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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