
Posudek školitele na doktorskou disertační práci Mgr. Jana Demela

Doktorská disertační práce Mgr. Demela shrnuje tématicky ucelenou část badatelské práce, kterou její
předkladatel vykonal v průběhu svého doktorského studia na katedře anorganické chemie

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlor,y v Praze a také na spoluškolícím pracovišti, kteým byl
Ústav fuzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd České republiky. Práce je sestavena

zpěti poměrně obsáhlých původních ělánku a jednoho článku přehledného. V podstatě tak
chronologicky reflektuje studium příprar,y a použití deponovaných palladioých katalyzátorů

v katalýze důležiých organických reakcích, k jehož zavedeni na obou zmíněných řešitelských

pracovištích disertand zásadně přispěl.

V prvrrích dvou částech předložená práce adekvátně uvádí do studované tématiky, prezentuje

stručný přehled relevantní odborné literatury a deklaruje l^ýzkumné cíle. V následující nejrozsáhlejší

části disertand shrnuje a interpretuje ýsledky obsažené vjednotliých pracích, které jsou přílohovou

součástí. Celkově se jedná o prvotní studii ve zmíněné oblasti zaměřenou na porovnání deponovaných

palladioqých nanočásticoých kata|yzátorů s konvečními (tj. s komerčním Pd/C) v modelové

kondenzační reakci cis-but-2-en-l,4-diolu s 2-aminoethanolem na 2-hydroxypyrrol. Následují studie

s rozsáhlou sérií palladiových kata|yzátorů deponovaných na neutrálních, bazickýc|l a aminovými

skupinami modifikovaných mezoporésních sítech jako kata|yzáÍortl pro Heckovu reakci, které lyústily
i v poslední prezentovaný článek. Ten se zabyvá přípravou, charakterizací a širším katalytickým

testováním vysoce aktivního palladiového kata|yzátoru deponovaného na silikátovém mezoporésním

sítu typu SBA-15 nesoucím donorové 3-l2-(N'1/-diethylamino)ethylamino]propy1ové skupiny na svém
povrchu.

Ve čtvtté části disertace jsou nashromážděné výsledky ještě jednou stručně shrnuty. Následuje

příloha' která přehledně uvádí všechny nově připravené a sfudované katalyzátory, a dá|e kopie všech

článků, ze kteých disertační práce r,ycházi' Y této souvislosti bych rád podotkl' že disertační práce

Jana Demela neobsahuje dva další ělánky, které s jeho přispěním vznikly a byly publikovány v Dalton
Transactions a Journal of Molecular Catalysis l. I v těchto případech diser1and k celkovému výsledku
přispěl podstatně, především vyhodnocením katalýických vlastností sloučenin, které isou v článcích
popisovány.

Domnívám se, že disertační práce Jana Demela jasně prokazuje zna|ost a pochopení

prezentované tématiky. Skutečnost, že disertand byl průkopníkem v daném oboru na obou

participujících pracovištích, že veškeré r,ysledky vznikly zva|né části bez přispění dalších osob

(ýjimku tvoří jen některá fuzikálně-chemická a servisní analytická měření) a byly také disertandem

samostatně zpracovány, podle mého soudu dokazují jeho schopnost samostatně plánovat a provádět

experimentální v.ýzkumnou činnost a následně interpretovat a formulovat její ýstupy. Práci
s potěšením doporuěuji k dalšímu Íízení'

iltr,a
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