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Cílem práce je syntéza a studium vlastností nových typů delokalizovaných lipofilních 

kationtů a superbazí na bázi dusíkatých heterocyklických karbenů (NHC).   

Úvodní referátová část práce je orientována zejména na známá literární data týkající se 

superbazí a delokalizovaných lipofilních kationtů. Je napsána velmi přehledně a vhodně 

seznamuje čtenáře se studovanou problematikou. Zajímavé jsou také ukázky aplikací 

lipofilních kationtů, naproti tomu údaje o využití superbazí mi připadá až příliš obecná. 

V úvodní části trochu postrádám údaje o katalyzátorech fázového přenosu, jimž je část práce 

věnována, vhodné by také bylo zmínit se o známých typech dusíkatých heterocyklických 

karbenů a jejich využití. Vzhledem k rozsáhlým studiím měření bazicity a nukleofility bych 

také uvítal alespoň minimální informace o známých metodikách. 

V druhé krátké části disertant uvádí jednotlivé cíle práce: vypracování syntetické 

metodiky, přípravu delokalizovaných lipofilních kationtů (DLK) jako potenciálních 

katalyzátorů fázového přenosu, na ně navazující transformaci na nové typy superbazí a 

studium jejich vlastností. Dále se pak trochu nelogicky vrací opět k syntézám dalšího typu 

DLK a superbazí. V cílech práce chybí studium vlastností di-terc-butylovaného 

heterocyklického karbenu, což budí zdání až dodatečného zařazení této části do disertační 

práce. 

Část Výsledky a diskuze je řazena v souladu s postulovanými cíli. V první části 

využívá vlastností stálých dihydroimidazolylidenových karbenů jako klíčových intermediátů 

pro syntézu chlorimidazoliových solí a jejich transformace na tři nové typy delokalizovaných 

lipofilních kationtů. Zvolená metodika umožnila syntézu rozsáhlé série nových typů 

katalyzátorů fázového přenosu s vysokou stabilitou v bázickém prostředí. V této části 

postrádám informace o tom, proč byly jako substituenty zvoleny právě isopropyl, neopentyl a 

cyklohexyl. Bylo to z důvodu intuitivně odhadované optimální stability, na základě literárních 

údajů nebo se jednalo o výběr z dříve studované rozsáhlejší série na pracovišti školitele? 

V ukázce katalytických aplikací pak postrádám porovnání katalytické účinnosti nejen 

s nekatalyzovaným systémem, ale i s běžnými typy používaných (a levnějších) katalyzátorů 

jako jsou kvarterní amoniové soli nebo iontové kapaliny. Za velmi přínosné považuji 

porovnání stability s literárními údaji o analogických typech katalyzátorů, které ukazují na 

možné oblasti aplikací připravených kationtů. Je škoda, že tato část není uzavřena právě 

ukázkou využití získaných látek v některé z náročných oblastí. Druhá, asi nejzajímavější část, 

je věnována přípravě a studiu vlastností nových typů superbazí. Vedle vypracování nového 

účinného syntetického postupu jejich přípravy je zde třeba ocenit podrobné studium vlastností 

připravených superbazí ve spolupráci se zahraničním spolupracujícím pracovištěm. Vzhledem 

k výhodám proti známým superbazím na bázi fosforu, jako je nižší toxicita a vyšší stabilita, 

není překvapující, že právě výsledky této části jsou předmětem patentové přihlášky. Opět mi 

tu chybí zdůvodnění volby substituentů, zatímco v první části práce se dineopentylované soli 

jevily jako nejvýhodnější z hlediska stability, zde je důsledně pracováno s diisopropylovými 

karbeny. Vzhledem k účinnosti připravených superbazí je škoda, že nebyly provedeny žádné 

experimenty využívající jejich unikátních vlastností (např. v oblasti organokatalýzy apod.). 

Na rozdíl od druhé části není zcela jasná motivace třetí části týkající se guanidinových a 

formamidinových derivátů použitých NHC substituentů i když i zde je zřejmě cílená do 



oblasti superbází. Z tohoto pohledu by mi asi připadalo logičtější spojit části týkající se 

syntézy kationtů s částmi týkajícími se superbazí a jejich vlastností. Zcela oddělená od zbytku 

mi pak připadá čtvrtá část Výsledků a diskuze týkající se přípravy a vlastností di-terc-

butylovaného heterocyklického karbenu, která pravděpodobně měla být spojena s některou 

z předchozích částí. 

Experimentální práce je napsaná se značnou péčí, velmi neobvyklé je však oddělení 

obecných postupů od syntéz jednotlivých látek, což značně celou experimentální část 

znepřehledňuje. Překvapivé je nedodržení alfabetického pořadí v názvosloví některých látek a 

nekonzistence v pojmenování (neopentyl před methylem; …imidazol-2-yliden… vs. 

imidazol-2(3H)-yliden; 1H-imidazolium vs. imidazolium). Sloučeniny 21 a 22 nejsou v práci 

vůbec charakterizovány. 

Práce je napsána velmi pečlivě a slušnou angličtinou, nicméně autor se nevyhnul 

drobným chybám a nepřesnostem: na str. 11 ve větě …Moreover… to protect from … chybí 

předmět;  str. 18 … found not to exceeded…; …studying of the protocol…; … sulphur místo 

sulfur…; název 1,4-butanditriflát na str. 19 je nesprávný; str. 45 v 2. větě chybí sloveso; str. 

62 a 63 jsou prohozeny. Na str. 65 a 66 jsou použity iontové rezonanční struktury karbenů: 

proč? Korelace v grafech na obr. 3.2 a 3.4 je poměrně nízká. Celá podkapitola 3.7. je založena 

na výsledcích spolupracujícího zahraničního pracoviště a je diskutabilní, zda má být 

v disertaci vůbec uvedena. 

 Práce je napsána velmi srozumitelně, mám nicméně několik dotazů: 1) v práci je 

uvedeno, že karbeny 10 a kationty 6 jsou stálé za chladu v roztoku; jaká je stabilita čistých 

izolovaných látek? 2) zdá se, že vlastními klíčovými intermediáty syntéz nebyly 

chlorimidazoliové soli, ale z nich připravené fluorimidazoliové soli. Proč nebyly tyto soli 

izolovány, charakterizovány a použity při vlastních syntézách? Bylo to z důvodu nižší 

stability? 3) Vzhledem k tomu, že nebylo možné pomocí NMR experimentů rozhodnout při 

přípravě kationtů 1-3 o probíhajícím mechanismu (Scheme 2.12.), bylo by možné využít 

experimentů za nižší teploty? 4) Jaký je význam parametru NICS pro hodnocení bazí?  

Přes uvedené drobné výhrady je třeba konstatovat, že práce byla napsána velmi 

pečlivě, přehledně a s prakticky úplným vyloučením chyb. Disertant zvládl rozsáhlé spektrum 

analytických i experimentálních technik, prokázal hlubokou znalost teoretické i 

experimentální organické chemie a syntetizoval více než 50 nových látek, z nichž některé 

slibují být významným zlepšením dosud známých katalyzátorů a superbazí. Svými výsledky 

významně přispěl k rozšíření znalostí v oblasti delokalizovaných lipofilních kationtů a 

superbazí. 

Výsledky disertační práce jsou shrnuty ve dvou publikovaných pracích a jednom 

zaslaném manuskriptu v mezinárodních recenzovaných časopisech s vysokými impaktními 

faktory, dále  pak jsou předmětem jednoho národního patentu. Disertant tak jednoznačně 

splnil cíle vytčené v disertační práci.  

Z výšeuvedených důvodů bezvýhradně  d o p o r u č u j i  přijmout disertační práci 

Romana A. Kunetskeho, MSc.,  k obhajobě jako podklad pro získání vědecké hodnosti Ph.D. 
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