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Předkládaná diplomová práce se zabývá zejména vývojem a optimalizací podmínek Suzukiho
reakce fenylboronových kyselin se sulfoniovými solemi za přítomnosti niklového
katalyzátoru. Samotná práce spočívala v přípravě modelových sulfoniových solí, přípravě
standardů reakčních produktů, a poté v monitorování průběhu reakcí pomocí UPLC nebo GC
za různých podmínek. Během optimalizačních experimentů se zkoušely měnit katalytické
systémy založené na komplexech Ni(0) nebo Ni(II), zkoumal se vliv rozpouštědla, vliv
ligandu, vliv vzájemných poměrů komponent a množství Ni, vliv báze, teploty, vliv aniontu
sulfoniových solí, vliv struktury sulfoniových solí a v jednom případě také použití jiné než
fenylboronové kyseliny. Práce vychází ze spolupráce školitele s profesorem Liebeskindem  a
snaží se dál rozšířit možnosti použití niklových katalyzátorů v oblasti cross-couplingových
reakcí sulfoniových solí, v tomto konkrétním případě na Suzukiho reakce, což je novum a
hlavní přínos této práce. Autorka došla k systému, který při 7 mol % Ni katalyzátoru za
laboratorní teploty poskytuje 63% produktu Suzukiho reakce. Jedná se o reakci
s benzylsulfoniovou solí 1a. Jiné sulfoniové soli (1c, 1d) poskytují výtěžky o něco nižší.
Některé, jako je metylsulfoniová sůl 1e, produkt Suzukiho reakce nedávají za daných
podmínek vůbec. Kromě sulfoniových solí zkoumala autorka možnosti aplikace stejného
katalytického systému na množinu 9 různých amoniových a fosfoniových solí. Vycházela
přitom inspiračně z publikace Blakeye a McMillana z roku 2003 (ref. 13), kde jiné katalytické
soustavy založené na niklových komplexech byly úspěšně využity k Suzukiho reakci
s amoniovými solemi za zvýšené teploty. V případě autorčina katalytického systému
amoniové a fosfoniové soli za testovaných podmínek nereagují.
Tématicky zajímavá diplomová práce Denisy Hidasové vypracovaná ve výzkumné skupině
Ing. Jiřího Šrogla, PhD na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. splňuje
všechny formální náležitosti, jako je rozumný rozsah práce, jsou uvedeny abstrakty ve
slovenštině a angličtině, použité zdroje jsou řádně citovány, je uveden seznam zkratek,
charakterizace produktů je dostatečná. Obecná grafická a jazyková úroveň je dobrá, práce je
srozumitelná. Klíčová slova jsou uvedena, ale zasloužilo by si jich být více.
Diplomová práce dělá na oponenta subjektivní dojem, že byla sepisována narychlo, poněvadž
obsahuje různé nepřesnosti, kterým by se dalo při pečlivějším přístupu předejít. Namátkově



vybirám: ve Schematu 4 chybí popis co mohou být skupiny Y a X; chybí zde navržený
mechanismus Suzukiho reakce katalyzované niklem se sulfoniovými solemi – uveden je jen
velmi obecný mechanismus (Schema 3); některé formulace jsou nekonkrétní – třeba poslední
odstavec na straně 13; ko-rozpouštědlo bych psal raději se spojovníkem; chyby v citacích –
např. citace 13; na str. 19, řádek 7, je uvedeno, že reakce vyžaduje malé množství
katalyzátoru, ale není uvedeno jak malé; schema 9 uvádí příklad asymetrické verze Suzukiho
reakce, ale chybí zmínka o výtěžcích a enantioselektivitě; atd. Největší slabinu ve formálním
uspořádání práce vidím v závěru na straně 30, který čítá zhruba 38 slov a který je bohužel až
příliš stručný. Chybí zde jasné shrnutí co funguje a co nefunguje, co je hlavní přínos práce a
dále jestli je v plánu nějaké další směřování a výzkum v téhle oblasti. V kapitole Výsledky a
diskuse zase chybí právě diskuse. Jsou zmíněna fakta, jak se systém za takových a takových
podmínek chová, ale už chybí diskuse proč by tomu tak mohlo být, byť jen spekulativně a
alespoň v některých případech.
Rozsah práce je celkově přiměřený, úvodní kapitoly představují dostatečný úvod do
problematiky. Experimentální část budí poněkud dojem, že na diplomovou práci by
provedených experimentů mohlo být více, nicméně oponent není zasvěcen do časové
náročnosti a celkově do okolností vzniku studie, takže považuje rozsah experimentální práce
za přiměřený.
Na závěr bych rád vyzvednul smysl a užitek dosažených výsledků, které jsou nesporné a zcela
jistě užitečné pro celou chemickou veřejnost a předpokládám, že výsledky práce budou
významnou částí nějaké budoucí publikace.

Oponent dále pokládá následující otázky do diskuse:

1. V některých experimentech jste zkoušeli vyšší reakční teplotu než je laboratorní.
Zvýšená teplota významně snižuje výtěžek reakce. Víte co se v reakční směsi děje? Co
Vám vzniká? Jaký je důvod fatálního snížení výtěžku? Je snížení výtěžku
pozorovatelné při teplotách nižších než 60°C, avšak vyšších než laboratorní teplota?
Zkoušeli jste teploty nižší než laboratorní?

2. V tabulce 2, kde sledujete vliv různých bází na výtěžek reakce také uvádíte případ se
zvýšeným množstvím terc-butoxidu sodného, který je jinak součástí Vámi
optimalizovaného systému. Co se děje v přítomnosti většího množství terc-butoxidu
sodného, když Vám výtěžek reakce klesne na 18%? Reakční systém jen reaguje
pomalu nebo se směs rozkládá nežádoucím směrem?

3. V jednom případě jste prováděli experiment (tabulka 3) s 3-methoxyfenylboronovou
kyselinou. Máte nějaké vysvětlení proč nedochází ke vzniku produktu Suzukiho
reakce?

4. Jako ligandy jste používali také chirální trans-1,2-diaminy. Zamýšlíte také
asymetrickou verzi Suzukiho reakce?

5. V literatuře (ref. 13) uvádějí jako optimální reakční podmínky teplotu 80°C pro
Suzukiho reakce amoniových solí. Zkoušeli jste chování Vašeho katalytického
systému za vyšší než laboratorní teploty?

Oponent jednoznačně doporučuje předloženou diplomovou práci k obhajobě.
Zároveň však ponechává otevřené hodnocení práce, které by mohlo být velmi dobré,
eventuálně i výborné, ale zde velmi záleží na schopnosti autorky svou práci obhájit.

V Praze 29.5. 2012                                                              Ing. Dušan Drahoňovský, PhD


