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Doktorská disertační práce RNDr. Jana Demela je věnována podrobnému studiu 

katalyzátorů pro vybrané spojovací reakce, které jsou urychlovány palladiovými katalyzátory 

imobilizovanými na různých, zejména mesopórézních nosičích. Téma práce je vysoce 

zajímavé a i pro praxi důležité, neboť spojovacími reakcemi lze vyrábět řadu organických 

látek důležitých pro farmacii a speciální chemické produkty. Proto je nutné výběr tématu 

hodnotit velmi positivně. 

Disertační práce se opírá o šest publikací, jichž je doktorand spoluautorem a jejichž plné 

texty jsou organickou součástí disertace. Hlavní myšlenky, výsledky a závěry vyplývající 

z provedených experimentů jsou shrnuty v doprovodném textu disertace.  

V teoretické části disertační práce doktorand stručně uvedl poznatky týkající se 

spojovacích reakcí, zmínil jejich důležitost pro farmaceutický a chemický průmysl, hlavní 

problémy, které se při těchto reakcích vyskytují a nastínil způsoby, jakými by bylo možné 

produkci žádaných výrobků zvýšit i zlevnit. Soustředil se na palladiové katalyzátory, které 

jsou selektivnější a méně citlivé k vodě než dříve užívané katalyzátory na bázi alkyllithia 

nebo Grignardových činidel. Doktorand si vytkl za cíl připravit různé typy 

heterogenizovaných palladiových katalyzátorů, prostudovat účinnost nanočástic palladia 

nanesených na heterogenní nosiče a prozkoumat stabilitu jejich aktivity v průběhu vybraných 

modelových spojovacích reakcí.   

Disertace je experimentálního charakteru a těžiště tkví v užití různých metod pro syntézu 

heterogenizovaných Pd katalyzátorů. Doktorand syntetizoval pět typů palladiových 

katalyzátorů (celkem 28), u kterých bylo palladium naneseno různými postupy na 

vysokopovrchové nosiče. Vlastnosti připravených katalyzátorů hodnotil sofistikovanými 

fyzikálními metodami, jako je XRD, FT-IR, HRTEM, a adsorpce dusíku pro stanovení 

porézní struktury.    

Připravené katalyzátory doktorand testoval v modelových spojovacích reakcích, a to při 

syntéze N-substituovaných pyrrolů a v Heckově a Suzukiho reakci. Doktorand zjistil, že 

palladium nanesené na mesoporézní molekulové síto je aktivnější než Pd v katalyzátoru Pd/C. 

V Heckově reakci se ukázal být katalyzátor s dodanou externí bází aktivnější než bifunkční 

katalyzátor obsahující kromě častic Pd ještě Cs nebo K. Doktorand studoval i účinnost 

modifikace nosiče různými donorovými skupinami (např. aminy), které sloužily k zakotvení 

palladia na nosič. Z této série katalyzátorů pocházel i katalyzátor, který vykázal v Suzukiho 



reakci vyšší aktivitu než nejaktivnější katalyzátor v literatuře zmiňovaný a doposud užívaný. 

K práci mám několik poznámek, případně dotazů pro diskusi: 

1. V textu není zmíněno, že selektivita spojovacích reakcí v přítomnosti Pd 

katalyzátorů není 100 %ní. O komplikovanějším průběhu spojovacích reakcí 

svědčí pokles konverze v obr. 3.3.-3.5., 3.26., 3.27.  a dalších. 

2. Pokusy prováděné s mikrovlnným ohřevem ukázaly, že bylo dosaženo vyšších 

konverzí než v případě konvenčního ohřevu. Teplota reakční směsi byla zřejmě 

vyšší než deklarovaných 165 °C. Byla měřena teplota reakční směsi v průběhu 

experimentu? 

3. Str. 69, tab. 3.18 – Jsou chybně označené vysvětlivky. 

4. Str. 78 – Bylo by vhodné komentovat změny porézní struktury katalyzátorů vlivem 

modifikace K a Cs. 

5. Str. 152 – chybně označený odkaz na práci autorů, v textu chybí odkaz na ref. 58. 

6. Příloha E, str. 3, tab. 2 – Je SBA-15  dostatečně stabilní nosič pro zkoumané 

postupy přípravy zakotvených Pd katalyzátorů? Pokles měrného povrchu 

katalyzátoru 6 proti výchozímu nosiči by mohl vzbuzovat v tomto směru určité 

pochybnosti. 

7.  Disertace je psána anglicky, česky je pouze osm stránek Souhrnu. I ten by si však 

zasloužil více péče, aby se v něm nevyskytovaly takové formulace jako „Mimo 

klasického testu spočívajícím v přidání rtuti … 

 

Celkově však je práce psána srozumitelně, výsledky jsou zpracovány na vysoké odborné 

úrovni a autor v ní prokázal schopnost zpracovat a třídit literární poznatky, provést potřebné 

experimenty, vyhodnotit je a učinit z dosažených výsledků patřičné závěry. V práci je jen 

málo formálních nedostatků. 

Disertační práce obsahuje řadu cenných nových poznatků z oblasti přípravy nosičových 

palladiových katalyzátorů, které mohou nalézt uplatnění při volbě optimálního katalyzátoru 

pro spojovací reakce.  

Předkládaná práce RNDr. J. Demela svým obsahem i rozsahem splňuje požadavky 

kladené na doktorskou disertační práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

 

V Praze dne 29.6.2009       Ing. K. Jirátová CSc. 

                         ÚCHP AV ČR Praha 6 



 

 

 

 

 

 


