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Posudek disertačnípráce RNDr. Jiřího SCHULZE
na téma: Po|ar ferrocene amidophosphines for cataIytic

applications.
a

Disertačnípráce RNDr. Jiřího scHULZE se zabývá chemiíferocenových hydroxyamidů
amidosu|fonatů, jejich komp|exů s přechodnými kovy a použitímtěchto komp|exů v

homogenní kata|ýze

či mediciná|ních apIikacích' Konkrétně |ze hovořit o

kompIexech

hydroxyamidů se s|oučeninami ruthenatými, pa||adnatými, p|atnatými a oIigovanadičnany. V
případě amidosu|fonatů by|y připraveny s|oučeniny pa||adnaté. S|oučeniny odvozené od
hydroxyamidu by|y použity pro testováníjejich cytotoxicity proti nádorovým liniím vaječníků
typu 42780. Tyto komp|exy vykazují naneštěstípouze průměrnévýs|edky.

Amidosu|fonaty komp|exované s|oučeniny pa|ladia by|y použity jako prekata|yzátory
kyanacíary| bromidů ve vodném prostředís pozitivními výsledky.

Pro všechny tyto studie by|o pouŽito sofistikovaných technik NMR spektroskopie a
rentgenostrukturá|ních technik v tuhé fázi. Navíc byIa struktura některých sloučenin
osvět|ena i pomocí cyk|ické vo|tametrie a teoretických DFT metod'

oponent oceňuje poměrně obsáh|ý teoretický úvod do probIematiky použití
přísIušných tříd sIoučenin jako kata|yzátorů aj. Také autoreferát disertačnípráce je
přeh|edně napsán v AJ i Ó.

Disertačnípráce vycházející z pěti č|ánkůautora v prestižních mezinárodních
časopisech, kdy je většinou uveden jako první autor, dává uce|ený obraz o syntéze, struktuře
a chování všech studovaných skupin s|oučenin, je Iingvisticky i graficky výborně zpracována,
s dostatečným množstvím pří|oh a i|ustrativních obrázků, takže celkově nedává oponentovi
pří|iš mnoho šancítuto kritizovat. Autor se také podí|eI na da|ších cca jedenácti sděleních
v mezinárodních časopisech (d|e WoS)a na vysoké úrovni prones| přednášky na tuzemských i

mezinárodních sympoziích (oponent měl možnost být přítomen na dvou z nich).
Dotazy, připomínky či náměty k diskuzi během obhajoby dísertačnípráce jsou tyto:

1)

Ve vysvět|ivce [a] tabuIky 2.4.je uveden ary|bromid 23, takto je však v tabu|ce a
textu označová n kata |yzátor'

Toto je jedinó

faktickó výtka, kterou opanent k próci mó, tato navíc nikterok nesnižuje
kvolitu sdělenío próce samotné.
oponent si dovoluje položit nósledující dotazy, které by měly být zodpovězeny
během obhajoby:

1) V příloze 4 je uveden pro

s|oučeninu 2 chemický posun v 51V NMR spektru 6

=-

498 ppm jako široký signá|. Z jakého důvodu dochází k tomuto rozšíření?By|o by
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možnénějakým způsobem získat signá|(y) s |epšímroz|išením? Jak koresponduje
hodnota tohoto signálu s hodnotami pubIikovanými v líteratuře pro ostatní
oIigova nad ična ny?

2) Jaký je pravděpodobný detaiIní mechanizmus vzniku tituIní s|oučeniny z pří|ohy 2.
3) oponent by během obhajoby rád vidě| přímésrovnání výtěžkůa podmínek
kyanačních reakcí, které autor sám proved|, s reakcemi popsanými v Iiteratuře.

Prohlašuji, že disertačnípráce RNDr. Jiřího scHULzE
na téma: Polar ferrocene amidophosphines for catalytic app|ications
má vynikající úroveň a je vhodná k obhajobě'
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