
oponentský posudek na diplomovou práci Jaroslava Žádného

,,Komplexy kovů 9. skupiny obsahující fragment [(CsMe+C"Fzo*r)M]oo

Diplomová práce p' Jaroslava Žaaneno popisuje syntézu série fosfinových komplexů s (perfluora1ky1).

tetramethylcyklopentadienylovým ligandem s kovy 9. skupiny. Hlavní metodou charakterizace připravených

látek byla NMR spektroskopie, u jedné sloučeniny s rhodiem se navíc podďilo provést i rentgenostrukturní

analýztl z monokrystalu. NMR spektroskopie byla použita i pro stanovení voiné Gibbsoly aktivační energie

rotace lybraných komplexů ze stanovené teploty koalescence.

Práce je napsanána velmi přehledně a čtivě a při jejím čtení jsem v ní jsem žádnou závažnou chybu

nenaše1. Zv|áště si cením faktu, že i pro neodbomíka v oblasti 2D NMR spektroskopie byly uváděné závěry

naprosto srozumitelné, neboť prezentaae problematiky ušetřila čtenáře nepříliš podstatných detailů, nikdy však

nebyla její stručnost na úkor srozumitelnosti.

K práci mám následující připomínky:

- sÍr. 1,2' 171ožná zpětná donace u fosfinů je lysvětlována přítomností d-orbitaIů na atomu fosforu. Podle

dnešních představ (vycházející z NMR experimentu i ab initio vypočtů) se zvláštní chování křemíku r,ysvětluje

pomocí tvorby o* místo ,,obyčejných.. o-orbitalů a ne dostupností Kemíkoých d-orbitalů. Je ýznam

d-orbitalů u sousedního fosforu skutečně ptokázánnebo sejedná pouze o replikaci populámí tradice?

- str.25' U popisu rentgenostruktwru analýzy je uvedena teplota experimentu 20 .C, tabulka na straně 29 udává

r50 K.

- str.29, tabulka 1. Co znamenají termíny,,F upřesněn metodou nejmenších čtverců.. a ',počet pouŽiých

reflexí..? Co značí symbol o(I)?

. str' 36' Jsouudané hodnoý zesílení v dB?

- str' 41. Směrodatná odchylka pro vzdálenost Rh-Cp by měla být uvedena, Značí tento údaj vzdálenost

kovového atomu od centroidu nebo od roviny nejmenších čtverců cyklopentadienylového kruhu?

Závěrem konstatuji, že posuzovaná diplomová

uroveň nijak nesnižují. Doporučuji ji přijmout jako

klasi fikačním stupněm.

V Praze, dne l3Nl2006

práce je velmi kvalitní a výše uvedené připomínky její

podklad k dalšímu Íízeru a její hodnocení nejlepším
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