
Posudek oponenta na diplomovou práci pana Miroslava Semlera 
„Deponované palladiové katalyzátory pro tvorbu vazeb C-C„ 

 
Diplomová práce Miroslava Semlera spadá svým zaměřením do oblasti vývoje, 

přípravy a aplikačního testování tzv. heterogenizovaných katalyzátorů využívajících 
anorganické mezoporézní nosiče. Zadání práce zahrnovalo (i) dvoustupňovou 
povrchovou modifikaci silikagelu a mezoporezních molekulových sít SBA-15 
(připravených v rámci práce), a to pomocí nejprve (3-chlorpropyl)-triethoxysilanu a poté 
 2-(N,N-diethylamino)-ethylaminu, (ii) následné zakotvení octanu palladnatého na takto 
modifikované nosiče, (iii) detailní charakterizaci katalyzátorů v jednotlivých fázích 
přípravy, (iv) aplikační testování katalyzátorů při Stilleho reakcích halogenarenů s alkyl- 
a arylstannany, (v) optimalizaci vybraných reakčních systémů. 

Rád konstatuji, že zadaný úkol autor úspěšně splnil. Byly připraveny a velmi 
detailně charakterizovány čtyři heterogenizované palladiové katalyzátory s různým typem 
nosiče a s různým obsahem kovu. Katalyzátory byly testovány při výše zmíněných 
reakcích a byla získána cenná data o vztahu mezi podmínkami reakce a aktivitou a 
selektivitou katalyzátorů. Systém zvolený pro optimalizaci byl opravdu důkladně 
prostudován s ohledem na následující parametry: rozpouštědlo, teplota, reakční doba, 
koncentrace katalyzátoru, přídavek aditiv.  

 
Prezentované experimenty jsou promyšleně navrženy s cílem postihnout co 

nejširší okruh faktorů ovlivňujících studovaný proces. Interpretace získaných dat je 
střízlivá a opatrná, prezentované závěry jsou vždy podpořeny experimentem. Vlastní 
práce je sepsaná přehledně a čtivě s minimem písařských překlepů (za upozornění stojí 
pouze překlep v číselném údaji na str. 20, třetí odstavec). K vlastní práci nemám věcné 
připomínky, výsledky práce mě inspirovaly k následujícím námětům do diskuse. 
 
Náměty do diskuse: 
 

• Modifikace primárních nosičů pomocí (3-chlorpropyl)-triethoxysilanu probíhala 
s nižší účinností. Je v této souvislosti možné odhadnout jaké procento povrchových 
OH skupin nosiče při modifikaci zreagovalo? 

• Pozorovaná indukční perioda u Stilleho reakce katalyzované systémem s nízkým 
obsahem kovu je vysvětlována pomalou transformací Pd na aktivní centra reakce 
v důsledku vysoké koncentrace okolních (zakotvených) aminových skupin. Dala by 
se tato hypotéza podpořit např. experimentem s cílenou deaktivací katalyzátoru 
realizovanou  přídavkem volného (nekotvícího se) alkylaminu do reakčního systému?  

• Je možné na základě získaných dat uvažovat o rychlost řídícím kroku studované 
Stilleho reakce (difuze do a z pórů, vlastní reakce)?  

 
Předkládaná studie představuje velmi zdařilou práci, která jednoznačně splňuje nároky 
kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k přijetí s hodnocením výborně. 
 
 
V Praze dne 24. 5. 2011     Doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. 


