
Posudekvedouciho na diplomovoupráci Jaroslava Žódného s názvem:
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PředloŽená diplomová práce se týká syntézy nových komplexů rhodia a iridia
obsahujících fragment [(C5MeaC"Fzn*r)M] anavazuje na předchozí projekty naší skupiny.
Cílem ptáce bylo připravit uvedené komplexy s rhodiem jako centrálním kovem a ověřit
moŽnost přípravy analogů s iridiem, které přes značné úsilí v naší skupině nebyly dosud
připraveny. Postupné cíle byly stanoveny takto: podle literatury připravit komplexy, které by
mohly slouŽit jako vhodné prekurzory v syntéze cyklopentadienylových komplexů iridia a
tyto komplexy Se pokusit syntetizovat; připravit komplexy [RhCl2(C5MeaC1F2na1)PR:] s co
možná nejširší škálou fosfinů, látky charakterizovatpředevším pomocí multinukleární NMR a
v případě očekávaného dynamického chování některých komplexů se pokusit o jeho
kvantitativní zhodnocení s cílem porovnání sterických vlastností fluorovaného
cyklopentadienylu s pentamethylcyklopentadienylem; a konečně reakcí s Grignardovými
činidly připravit z posledně uvedených sloučenin chloro-arylové komplexy jako potenciální
prekurzory pro studium aktivace C-H vazeb.

Lze konstatovat, že stanovených cílů bylo téměř beze zb1*ku dosaženo. Aěkoli se
nepodďilo získat cyklopentadienylové komplexy iridia, potřebné prekurzory byly připraveny
a naplánované reakce provedeny. Těžištěm práce však byla syntéza a vlastnosti komplexů
rhodia. Byla připravena řada komplexů typu [RhX2(C5MeaCnFzn+r)PR:] (X: Cl)
s poŽadovanými substituenty; dále byl připraven komplex [RhBr2(C5MeaCnF2n11) { P(4-
CH;CoHq):}}z do^sud neznámého výchozího dimeru; komplexy byly charakterizovány s
pomocí 'H' ,,C, '"F a,'P NMR spektroskopie. Část z připravených dichlorokomplexů
reagovala s Grignardovými činidly a byly získány příslušné chloro-arylové komplexy, ty byly
rovněŽ charakterizovány NMR včetně využití méně běŽných 2D technik jako je HMBC
korelace, která byla navržena, změÍena a interpretována diplomantem samotným.

Neplánovaným, o to však zajímavějším výsledkem práce je stanovení struktury
jednoho z dichlorokomplexů rentgenostrukturní ana|ýzou. V této souvislosti je třeba
poznamenat, že |átky s delšími perfluorovanými řetězci krystalrrjí jen obtížně a dosud bylo
publikováno jen několik málo struktur látek s fluorovanými cyklopentadienyly. Výsledky
práce budou předmětem sdělení na mezínárodní konferenci prezentovaného dip lomantem
samotným, připravuje se také publikace v mezinátodním recenzovaném časopise.

Diplomová práce je dle mého soudu napsána jasně a přehledně s dostatečným a
relevantním úvodem do problematiky. Diskuze výsledků se opírá jak o vlastní experimentální
poznatky, tak o samostatně zptacované literární zdroje.

Zbýváříci několik slov k diplomantu samotnému. Pan Jaroslav Žadny pracuje., Úcup
AV CR na částečný uvazektéměř od začátku svého studia na UK. Je velmi dobrým
pozorovatelem a experimentátorem a projevuje samostatný názor podpořený solidní znalosti
chemických disciplin avyužttím primární literatury. Je třeba Ťíci, že se během svého působení
na UCHP zabýva| zprvu i jinou tematikou, ke které rovněž přinesl cenný příspěvek. Jaroslav
Žaany má všechny předpoklady pokračovat v postgraduálním studiu.

Závěremkonstatuji, Že diplomováptáce splňuje zadáni, doporučuji ji proto k obhajobě
a navrhuji klasifikovat vÝborně.

/ng.

Y Ptaze,10' května 2006

Jan Čermák, CSc.



Posudek školite|e diolomové oráce

Jaros|ava Žádného :

KompIexy kovů 9. skupiny obsahující fragment C5Me+cnFz*nM

Předkládaná baka|ářská práce by|a vypracována na Ústavu chemických procesů AVČR

v |etech 2OO4 až 2006 ve skupině |ng. Jana Čermáka, CSc. Práce je tedy orientována na katalýzu

a úlohu komp|exů přechodných kovů v tomto procesu.

Dip|omant muse| zvládnout předevŠím organickou a anorganickou syntézu se zaměřením

na zá|udnou organof|uorovou chemií, dále pak metody NMR a zák|ady rentgenostrukturni ana|ýzy.

Práce na tomto tématu také vyŽadova|a' aby si autor prohloubi| znalostijak v organické, tak i v

anorganické chemii a h|avně je dokáza| spojit. Také experimetální část práce nebyla jednoduchá,

vyŽadovala práciv inertníatmosféře. Autorfi se seznámi| téŽ se zák|adními postupy při přípravě

monokrystalŮ a zběŽně se seznámil i s upřesňováním a presentací krysta|ových struktur, podrobně

se věnova| předevŠím NMR spektroskopii. Získané poznatky se snaŽil přeh|edně a |ogicky shrnout

a zpracovat

Ce|kově je moŽno konstatovat, Že zák|adní vědecké a pedagogické cí|e předkládané dip|omová

práce Jaros|avaŽádného sp|ni|a a přines|a nové pub|ikovate|né. poznatky.

Proto navrhujipřijmouttuto práci Jaros|ava Žaaneno jako práci baka|ářskou' a klasifikovat ji

známkou výborně.

nruo;lave Voltíyf"-"t \


