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 Předložená disertační práce věnovaná velmi aktuální tématice z oblasti katalýzy je dle 

mého názoru nadprůměrně zdařilým spisem, který přehledně, srozumitelně a systematicky in-

formuje o podstatě a cílech disertačního projektu kandidáta, metodách zvolených k jeho řešení, o 

provedených přípravách heterogenizovanách Pd(0) katalyzátorů a o výsledcích dosažených při 

jejich aplikacích v různých spojovacích reakcích. Obsahově i stylisticky je celá disertace velmi 

kvalitní i přes to, že je sepsána v angličtině. Jedná se o kombinaci spisu o rozsahu 84 stran a pre-

printů publikovaných prací kandidáta.  

 V úvodní části disertace jsou stručně avšak velmi dobře podány základní informace o 

pozadí disertačního projektu a jeho významu z hlediska rozvoje vědeckého poznání a směrování 

k praktickým aplikacím. V další, stěžejní části disertace, jsou jasně vymezeny práce provedené 

kandidátem v oblasti přípravy a charakterizace katalyzátorů i v oblasti katalytických testů a před-

loženy dobře a střízlivě diskutované a formulované závěry plynoucí z provedených experimentů.  

Autor zde neodkazuje jen na dále přiložené publikace nýbrž uvádí všechny potřebné tabulky, 

grafy a obrázky potřebné k plynulému sledování textu.  

 Lze konstatovat, že v rámci své disertace Mgr. Jan Demel připravil a moderními meto-

dami kvalitně charakterizoval rozsáhlou sérii Pd katalyzátorů zakotvených na mesoporézních 

sítech a tyto otestoval z hlediska jejich aktivit a stability při různých prakticky významných spo-

jovacích reakcích. Získal řadu nových původních poznatků, které jednak přispívají k pochopení 

faktorů ovlivňujících průběh katalytických kaplingů a jednak ukazují na další možné směry je-

jich výzkumu a nové možnosti přípravy vhodných Pd(0) katalyzátorů.     

  

 Závěr 

Předložená disertace prokazuje, že Mgr. Jan Demel zvládl metodiku vědecké práce, 

dokáže systematicky vědecky pracovat a získávat nové významné poznatky vědeckého charakte-

ru a tyto racionálně zpracovávat, vyvozovat z nich obecnější závěry. Rovněž prokázal, že umí 

výsledky vědecké práce velmi kvalitně a srozumitelně písemně prezentovat. Proto jeho práci 

doporučuji bez výhrad k obhajobě a k přijetí za podklad pro udělení titulu Ph.D. 
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Do diskuse 

a) V práci uvedené v appendixu D je růst Pd nanočástic vedoucí ke ztrátě aktivity katalyzátoru studo-

ván metodou HR TEM. Byl při těchto experimentech učiněn pokus o zjištění distribuce Pd nanočás-

tic a korelaci poklesu aktivity se změnou parametrů této distribuční funkce ? 

b) Pd nanočástice lze celkem snadno připravit metodou laserové ablace kovového Pd, kterou lze i regu-

lovat distribuci Pd nanočástic. Nestálo by za zkoušku provést katalytické experimenty s takto připra-

venými Pd(0) nanočásticemi;  

c) Vhodnými stabilizátory Pd nanočástic jsou vícesytné karboxylové kyseliny a kvartérní amoniové 

soli. Byly ke stabilizaci použity i polymerní analoga těchto sloučenin? 

  


