
 

 

Oponentský posudek disertační práce Mgr. Ondřeje Bárty  

„Ferrocene phosphinoguanidine donors“ 

 

 Předložená disertační práce Mgr. Ondřeje Bárty má formu komentáře ke třem článkům 

publikovaným v letech 2019 a 2020. Je členěna do logických kapitol, kde po uceleném úvodu do 

problematiky následuje vytyčení cíle práce, přehled výsledků ve třech kapitolách, souhrnný závěr a 

čtyři přílohy, z nichž první tři obsahují příslušné články i s doplňkovými materiály, dosti objemnými 

vlivem asi 60 stran spekter NMR, a závěrečná čtvrtá příloha popisuje syntézy a strukturní 

charakteristiky deseti dosud nepublikovaných látek. Práce je napsána korektní angličtinou (ale 

české Shrnutí disertační práce by si zasloužilo větší péči – tuhé větné konstrukce a nepřesná 

interpunkce vypadají jako spěšný překlad z angličtiny), s obdivuhodně malým počtem překlepů (na 

str. 15 má být Ph2PfcPy označen číslem XVIII, ve Schématu 3.11 na str. 45 chybí 4-

(dimethylamino)pyridin a do textu se vloudil jeden lidand a jeden pydidyl), v pěkné grafické úpravě. 

Škoda, že seznam zkratek neobsahuje všechny zkratky použité ve schématech.  

Práce stojí na úctyhodném množství pečlivé experimentální práce. Škála substituentů na 

ligandech je promyšleně volena tak, aby umožnila modulaci elektronové hustoty na donorových 

atomech, což má význam pro posouzení katalytické aktivity vybraných komplexů. Pozoruhodná je 

proměnlivost vazebného způsobu ligandu v závislosti na centrálním kovu: v podstatě monodentátní 

P-donorová vazba v případě zlata a rhodia kontrastuje s bidentátním κ2-P,N vazebným modem 

v případě palladia a platiny. Z mého pohledu je nejzajímavější komplex palladia s ligandem vázaným 

jako κ3-P,N,Fe, jehož donorovým atomem je i železo.  

K charakterizaci připravených látek autor používá řadu metod a na základě jejich výsledků 

dochází k průkazným závěrům. Celé množství faktů a vztahů je uvedeno přehledně a v 

souvislostech, což umožňuje čtenáři získat spolehlivý vhled do této zajímavé problematiky.  

 



K práci mám následující dotazy: 

̶ Z jakého důvodu nebyl do práce zahrnut článek, který autoři publikovali v Europian Journal 

of Inorganic Chemistry v roce 2017 (citace 109 b)? Tématicky s ní tvoří jeden celek a pro 

čtenáře by to bylo užitečné. 

̶ V textu se hovoří o syntetizovaných dimerních zlatných komplexech jako o prekatalyzáto-

rech, v českém souhrnu se o stejných látkách mluví jako o katalyzátorech, je pro to nějaký 

důvod? Je něco známo o mechanismech popisovaného katalytického děje a o roli, kterou 

v něm hrají zlatné komplexy? 

̶ V Tabulce 3.5, která shrnuje výsledky katalýzy hydroformylace 1-hexenu, se nápadně 

vymykají údaje na 3. řádku pro rhoditý komplex 12a. Je pro to nějaké vysvětlení? 

̶ Zaujaly mne komplexy, v nichž se substituovaný ferrocen váže k palladiu prokazatelně také 

prostřednictvím železa. Projeví se vazba Fe-Pd v Ramanových spektrech nebo v UV-Vis 

spektrech?  

̶ Zkoušel někdo korelovat redoxní vlastnosti derivátů ferrocenu s geometrií kruhů, která 

nepochybně souvisí s rozložením jejich elektronů? Jejich nerovnoběžné uspořádání, které 

jste prokázali jako typické u komplexů, kde je ligand vázán způsobem κ3-P,N,Fe, lze najít také 

u ferrocenofanů a jistě i jinde.  

 

Disertační práce Mgr. Ondřeje Bárty představuje ucelenou studii, jejíž výsledky prošly recenzním 

řízením při publikování v renomovaných časopisech. Autor svou prací prokázal, že umí vidět věci 

v souvislostech a že je schopen samostatné vědecké práce. 

Předložená disertační práce splňuje podmínky pro další řízení k získání titulu PhD.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 29. 10. 2020     Ing. Irena Hoskovcová, CSc. 


