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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

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 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Filip Kostelanský se ve své práci zabýval přípravou 
amfifilních asymetrických ftalocyaninů a azaftalocyaninů vhodných pro fotodynamickou 
terapii. Již design látek je velmi originální, vhodně kombinující stericky náročné a větvené 
hydrofilní fragmenty s planárními lipofilními fragmenty, které by se mohly vmezeřovat do 
biomembrán a zlepšit tak výsledky fotodynamického účinku daných látek. Diplomant provedl 
mnoho syntetických experimentů, úspěšně připravil a vyčistil cílovou sloučeninu ve formě 
zinečnatého komplexu a ve spolupráci s dalšími členy týmu popsal její klíčové fyzikálně-
chemické a biologické vlastnosti. Navíc v rámci syntetických experimentů popsal nečekanou 
transalkylační reakci. Předložená diplomová práce je sepsána velmi pečlivě a přehledně a 
mám k ní jen málo formálních připomínek. Musím konstatovat, že diplomová práce Filipa 
Kostelanského je jednoznačně nadprůměrná a jím získaná data představují dobrý základ pro 
publikaci v odborném časopise. I z tohoto důvodu doporučuji po úspěšné obhajobě uznat 
tuto práci jako práci rigorózní. 
 
Dotazy a připomínky:  K práci mám následující formální připomínky. Vztahují se především 
k úvodní teoretické části. 
 
Str. 12 – „jen jedna látka není sama o sobě PS. Tato látka je prekurzorem PS vznikajícího in 
situ“. Když už je této látce věnována taková pozornost, bylo by vhodné ji zde konkrétně 
uvést. Více se o ní dozvídáme až str. 21. 



Str. 19-20. Uvedení chemických struktur používaných PS by bylo pro čtenáře přínosné. 
Rovněž slovní popis syntéz bez uvedení schémat nemá pro čtenáře valnou hodnotu. Těžko 
si čtenář bez schémat či vzorců představí např. "byl připravený diimidovou redukcí 
5,10,15,20-tetrakis(3- hydroxyfenyl)porfyrínu" nebo "připravený amidací chlorínu-e6 di-t-
butylaspartátem"  
 
V cíli práce se dozvídáme, že předlohovými látkami byly látky popsané v práci v citaci 1. Tato 
práce by jednoznačně zasloužila svoji podkapitolku v teoretické části. Zde totiž popisujete 
celou řadu derivátu ftalocyaninů, ale tuto klíčovou práci ani nezmiňujete. 
 
H NMR látky 1 je chybné. Signál 2,11 patrí pouze 3 vodíkům. 
 
K práci mám tyto dotazy: 
 
Zkoušeli jste i templátovou metodu přípravy látky 6? 
 
Je zajímavé, že látka 13 i přes zjevnou agregaci ve vodném prostředí vykázala vynikající 
fotodynamickou aktivitu in vitro. Čím si to vysvětlujete? 
 
Předpokládám, že methyl v poloze 4 fenolického fragmentu je zde přítomen pouze z důvodu 
komerční dostupnosti výchozí látky. Je tomu tak? 
 
Myslíte, že použití stericky objemnějšího alkylačního činidla (např. 2-jodpropanu) by mohlo 
zabránit transalkylační reakci? 
 
Jaké další strukturní modifikace cílových látek byste navrhoval, kdybyste v této práci mohl 
dále pokračovat? Co by bylo jejich cílem? 
 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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