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 Předložená práce Bc. Marka Martínka si kladla za cíl studium cross-couplingových 
reakcí organosirných látek s arylboronovými kyselinami katalyzovaných komplexy palladia 
v přítomnosti solí mědi. Tato práce byla součástí projektů studovaných v laboratoři školitele 
(ing. Jiří Šrogl, PhD).  
 V rámci řešení projektu bylo nejprve nutné připravit vhodné výchozí látky, se kterými 
měly být prováděny samotné cross-couplingové reakce. Syntéza těchto látek byla provedena 
podle osvědčených postupů. Jedinou výjimkou byla redukce nitro skupiny u sloučenin 4, kde 
byla použita redukce hydrazinem v prostředí aktivního uhlí (viz. poznámky dole). Bohužel, 
chybí tabulka, kde by byly uvedeny výtěžky pro jednotlivé sloučeniny 5a-5d. Tyto údaje však 
nejsou ani v experimentální části. Toto je závažné pochybení, které by se nemělo stávat. 
 Z objemu dat uvedených v kapitole 3.2. je zjevné, že autor provedl velké množství 
experimentů týkající se studia podmínek cross-couplingové reakce. Výsledky nicméně 
ukázaly, že očekávaná cross-couplingová reakce neprobíhá s takou účinností, jak se 
očekávalo. Ve většině případů byly výtěžky nízké, stejně tak jako selektivita požadované 
reakce. To se však ve vědě stává. Pokud se nápad experimentálně nevyzkouší, nelze předem 
odhadnout co se stane.  
 
Obecné připomínky 
Str. 8, odst. 4, řád. 3-5  Toto tvrzení není pravda, i cross-couplingové reakce probíhají 
podle známých mechanismů.  
Str. 10, odst. 1, řad. 3 a 4. Toto tvrzení není správné. Báze se nepoužívá k neutralizaci 
komplexu Pd, ale redukci Pd2+ na Pd0. 
Str. 10, odst. 3.  Použitím Cu1+ solí nezapříčiňuje dimerizaci alkynů na 1,3-
diyny. K té dochází oxidací acetylidů mědných na měďnaté, které se rozkládají za diynů. 
Uvedené tvrzení je tedy nepřesné. 
Str. 15, odst. 2, řad. 3 atd. Autor používá výraz „vakantní orbitaly“, bylo by lepší používat 
termín „nezaplněné orbitaly“. Jak však vyplývá z následujícího textu, tak by se spíš mělo 
jednat o nevazebné orbitaly, které se mohou koordinovat do nezaplněných orbitalů na atomu 
mědi (viz 18 elektronové pravidlo). Nicméně další popis reakčního mechanismu, je 
diplomaticky řešeno, velmi mlhavý a nelogický.  
Str. 16    Chybí detailní mechanismus Liebeskind-Šroglova cross-
couplingu. Velmi by to přispělo porozumění celé práce a jejích závěrům. 
Str. 24, odst. 3.   Není jasné co chtěl autor říci větou: „Vzhledem k povaze 
získaných aminoderivátů (sklovitého charakteru) po izolaci bylo pro ulehčení manipulace 
ihned přistoupeno k dalšímu kroku“.  
Str. 22, odst. 2, řád. 8  Z textu jasně nevyplývá, zda jde postup vypracovaný 
v laboratoři školitele či o postup převzatý z literatury. Pokud jde o originálně vypracovaný 
postup, tak by se to mělo patřičně zdůraznit. Pokud ne a byl převzat z odborné literatury, tak 
by měly být uvedeny odpovídající odkazy. Dále není jasné, jakým způsobem působí aktivní 
uhlí jako katalyzátor. Podle popsaného postupu, je ho velký molární nadbytek a proto se 
naskýtá otázka a jakou katalytickou rekci jde a hlavně co působí jako katalyzátor? Jsou to 
stopová množství kovů přítomných v aktivním uhlí? 
Str. 26, odst. 1, řád. 4-5 Není jasné co autor myslí změnou katalyzátoru. 
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Str. 26, odst. 2.   Autor píše, že bylo potřena zjistit nezbytné množství 
jednotlivých katalyzátorů pro průběh reakce. Nicméně v tabulce se uvádí jenom jedna 
hodnota. Byla reakce zkoušena i při jiných koncentracích katalyzátorů než 1 mol% Pd? 
Str. 28-29, tab. 6-8  Proč nebyly udělány kalibrace jednotlivých sloučenin ke 
standardu, aby bylo možné určit přesně výtěžky či konverzi jednotlivých látek. Přímo 
odečtené hodnoty z detektoru nic nevypovídají o skutečném zastoupení. Uvedené hodnoty 
nemají žádný význam.  
Str. 33, odst. 2, řád. 3-4. Autor použil termín, „Naopak elektronické poměry na použitých 
boronových kyselinách …“. To je nesprávný výraz.  
 
Úprava 
 V textu chybí na mnoha místech schémata reakčních mechanismů. Je také poněkud 
nezvyklé, aby hlavičky tabulek a schémat se vyskytovaly pod samotnými tabulkami a 
schématy. Také je dobrý zvykem schématům a zejména tabulkám dávat nadpisy pro snazší 
orientaci.  
 
Formulační nepřesnosti 
Str. 10, odst. 3, řád. 1  Místo „asymetricky“ by mělo být správně „nesymetricky“.  
Str. 11, odst. 4, řád. 2  Místo halidů se mají používat halogenidy, triflátů 
trifluormethansulfonáty a tosylátů toluensulfonáty?  
Str. 26, odst. 1, řád. 1  Výraz protický ethanol je nesmysl, zná autor neprotický 
ethanol? Ethanol je protické rozpouštědlo.  
Str. 27, odst. 2, řád. 2  Výraz „komplikovanost složení reakčních směsi“ není zrovna 
výkvětem znalostí českého jazyka. Nestálo by za to použít srozumitelnější výraz?  
 
Nejasnosti 
Str. 11, odst. 4, řád. 2  Proč je tam uvedená hvězdička? 
 
Překlepy a špatné struktury 
Str. 20, odst. 2, řád. 2  „thiomočovina“ místo „thoimočovina“ 
Str. 21, schéma 20  špatná struktura látky 2 
Str. 21, odst. 2, řád. 3  N má být psáno kurzívou. To se týká i všech ostatních názvů 
s N- a S- příponami (např. Str. 24, odst. 5, řád. 2; Str. 25, odst. 2, řád. 6; Str. 27, odst. 2, řád. 
3; Str. 28, odst. 1, řád. 7; Str. 30, odst. 1, poslední řádek). Tato připomínka se týká i psaní 
lokantů „para“ atd. např. Str. 24, odst. 4, řád. 2; Str. 24, odst. 5, řád. 1; Str. 26, odst. 2, řád. 2; 
tabulky 2 a 8. Dále není vhodné v tabulce kombinovat číselné s písmenové lokanty (tabulka 
8).   
Str. 28, odst. 2, řád. 1  „experimentu“ místo „experimetnu“  
 
 
 Předloženou práci doporučuji k obhajobě. Nicméně vzhledem k množství nepřesností 
a nejasností v celé práci, nezbývá nic jiného než vznést otázku, zda školitel práci před jejím 
konečným odevzdáním četl a zkontroloval.  
 
Hodnocení: velmi dobře   
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