
Abstrakt 

Hmotnostní spektrometrie, iontová spektroskopie, NMR spektroskopie a kvantově-

chemické výpočty se běžně kombinují za účelem studia struktur, vlastností a reaktivity 

meziproduktů v reakcích katalyzovaných sloučeninami kovů. Nicméně naše schopnost 

identifikovat reaktivní komplexy v roztoku pomocí hmotnostní spektrometrie s elektroprejovou 

ionizací (ESI-MS) a potvrdit, že tyto komplexy jsou skutečně reaktivními meziprodukty, zůstává 

omezená. Proto jsme vyvinuli novou metodu, zpožděné značení reaktantů (DRL), založenou na 

izotopovém značení reaktantů s prodlevou, což umožňuje získání kinetických dat z roztoku 

spojených s komplexy detekovanými pomocí ESI-MS. Tato práce je rozdělena do 5 kapitol. 

Kapitola 1 podává přehled ESI-MS jako nástroje pro studium mechanismů reakcí katalyzovaných 

komplexy kovů se zaměřením na chemii zlata. Kapitola 2 popisuje experimentální (ESI-MS, 

iontovou spektroskopii a plynovou chromatografii) a teoretické (DFT) metody použité v této práci 

a odpovídající instrumentaci. Kapitola 3 podrobně popisuje vývoj metody zpožděné značení 

reaktantů pro studium reakční kinetiky pomocí hmotnostní spektrometrie a příklady toho, jak byla 

použita při zkoumání problémů v následujících kapitolách. Kapitola 4 ukazuje, že komplex Au(I) 

může působit jako silná báze v roztoku obsahujícím vodu díky tvorbě di-zlatného hydroxidu 

[(L)2Au2OH]+ (L = ligand). Tento komplex aktivuje aceton za vzniku di-zlatných acetonylových 

komplexů [(L)2Au2(CH2COCH3)]+. Tvorba [(L)2Au2OH]+ je nezbytným prvním krokem k 

vytvoření komplexu [(L)2Au2(CH2COCH3)]+, jak ukazují experimenty s Au(I) katalyzátory 

nesoucími různé ligandy a různé protiionty. Aurofilní interakce hrají zásadní roli pro aktivaci 

acetonu a DFT výpočty ukazují, že reakční mechanismus C–H aktivační reakce zahrnuje dimer 

komplexů zlata vázaný aurofilními interakcemi. Kapitola 5 uvádí výsledky našeho zkoumání 

meziproduktů adice vody na alkyny katalyzované pomocí komplexů Au(I). Reakční 

mechanismus a zejména role intermediátů obsahujících  jeden nebo dva atomy zlata jsou už 

dlouho předmětem diskuse. Studiem této reakce s různými alkyny jsme ukázali, že tyto dva 

meziprodukty jsou ve skutečnosti komplexy s velmi podobnou nebo stejnou kinetikou v roztoku. 

Kinetická analýza reaktantů a produktů pomocí plynové chromatografie ukázala, že reakce je 

prvního řádu vzhledem ke koncentraci zlatného katalyzátoru, čímž potvrdila, že hlavními 

meziprodukty jsou komplexy obsahující pouze jeden atom zlata. Z další analýzy vyplynulo, že 

intermediáty jsou ve formě neutrálních α-auro-ketonů, které jsou při elektrosprejové ionizaci buď 

protonovány nebo aurovány na atomu kyslíku. Náš experimentální přístup založený na DRL 

zvyšuje robustnost ESI-MS při identifikaci meziproduktů a současně může vést k řešení 

vědeckých diskusí. 

 

 


