
 

 

Posudek na disertační práci Mgr. Ondřeje Bárty na téma: Ferrocenové 

fosfinoguanidinové donory. 

 

Disertační práce Mgr. Bárty se tematicky řadí do okruhu výzkumného zájmu jeho skupiny, 

která si již dlouhou dobu úspěšně zabývá nejrůznějšími hybridními ligandy na bázi 

fosfinferrocenového skeletu a jejich využití v koordinační chemii a následné aplikaci v katalýze. 

Vybrané téma shledávám bezesporu za zajímavé, aktuální a hodné vědeckého bádání.  

Předložená práce je psána v anglickém jazyce a má na svých 57 stranách formu komentované 

zprávy k přiloženým publikacím (Appendix A-C, které tvoří zbytek textu). Appendix D pak obsahuje 

dosud nepublikované experimentální výsledky. Celá práce je psána velmi čtivě a pečlivě s minimálním 

počtem překlepů (např. str. 17 nahoře one class …. is, nebo str. 15 dole sloučenina Ph2PfcPy je XIII 

nikoli XII). Tyto maličkosti však uvádím spíše jako důkaz, že jsem práci důkladně přečetl a nebylo je 

lehké najít.  Stejně přehledně jsou zpracovány i schémata a obrázky. Celý text je rozdělen na úvod 

shrnující základní východiska použité pro formulaci cílů práce, které tvoří druhou část disertace. 

Poslední část je již věnována diskuzi výsledků.  

Co se týká vědecké stránky práce jedná se očividně o kvalitní soubor výsledků, z nichž byla 

značná část již publikována (tzn. 1x New Journal of Chemistry, 1x Dalton Transactions a 1x Eur. J. 

Inorg. Chem.) a prošla tudíž náročným recenzním řízením. S publikací zbývajících poznatků nebude 

dle mého názoru problém a lze je, jak sám kandidát uvedl, dále rozpracovat. Jako největší přínos 

vidím syntézu neutrálních guanidinů, které jsou dobrou platformou pro budoucí široké uplatnění 

v koordinační chemii. 

Do diskuze mám následující náměty a otázky: 

1) Nebyly sledovány problémy při lithiaci substrátu 3 pomocí nBuLi? Nabízí se možnost reakce 

na nitrilovou skupinu. 

2) U komplexu 12a dochází ke skokovému poklesu katalytické aktivity při vyšším poměru 

alken:Rh, který je podstatně větší než u analogů. Existuje pro tento jev nějaké vysvětlení?      

3) Předpokládám, že ve Schématu 3.5 musí při izolaci produktu a využití nBuLi docházet ještě 

k hydrolýze. 

4) V případě komplexů platnatých (18) nedochází ke vzniku vazby Fe-Pt. Sám autor nastiňuje 

možnost sterického vlivu u analogických P, P ligandů. Nabízí se tedy otázka, proč nebyl pro 

tento účel využit objemnější systém 13c, nebo analogický obsahující jako aromatický 

substituent Dipp skupinu? 



 

 

5) Poslední dotaz je čistě hypotetický. V průběhu syntézy guanidinů ve Schématu 3.5 musí jako 

intermediáty vystupovat lithné guanidináty. Šli by izolovat? Mohl by kandidát podrobněji 

okomentovat jejich možné využití pro koordinaci vhodných zástupců p-prvků (obecně E) a 

výzkum vzniklých sloučenin, jako dle mého názoru zajímavých, P-fc-E hydridních ligandů?   

Závěrem konstatuji, že předložená práce je velmi dobrá a bezesporu splňuje podmínky standardně 

kladené na disertační práci. Popsané závěry a výsledky mají v rámci oboru velmi dobrou úroveň. Na 

základě výše uvedených faktů práci Mgr. Ondřeje Bárty s radostí 

doporučuji k obhajobě. 

V případě úspěšné obhajoby navrhuji udělit titul „philosophiae doctor“, ve zkratce „PhD.“ 
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