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„Příprava a vlastnosti stavebních bloků speciálních polymerů„  
 

Diplomová práce Kristýny Šichové se věnuje dvěma rozdílným problematikám: 
(i) přípravě monomerů pomocí metathesních a následných (většinou tandemově 
prováděných) katalyzovaných reakcí a (ii) přípravě a studiu vlastností kvaterthiofenových 
oligomonomerů obsahujících terminální terpyridinové jednotky a  iontové boční skupiny.  

Takto pojatá práce kladla na autorku bezpochyby zvýšené nároky, a to především 
s ohledem na rozdílnost metodiky používané při řešení jednotlivých problémů. Zadání 
z oblasti metathesní chemie představovalo otestování širšího spektra reakčních systémů 
s cílem vyhledat systémy vhodné pro další optimalizace a případné aplikace. Při řešení 
byly využity postupy kombinatoriální chemie nevyžadující např. precizní čištění a 
charakterizaci meziproduktů avšak dovolující provést a posoudit velký počet experimentů 
v krátkém časovém období. Druhá část projektu spočívala ve vývoji vícestupňové 
syntézy s důrazem na vysokou čistotu a jednoznačnou definovanost jak meziproduktů tak 
zejména finálních produktů - oligomonomerů pro konstrukci dynamických polymerů. 
Rád konstatuji, že úkoly vyplývající ze zadaní diplomové práce Kristýna Šichová úspěšně 
splnila. Dosažené výsledky jsou sumarizovány v abstraktu diplomové práce a rozvedeny 
v závěrech k jednotlivým tématikám. Proto jen velmi stručně shrnuji z mého pohledu 
nejdůležitější výstupy: (i) Byla prokázána vysoká účinnost kometathese 1,2-epoxyhex-5-
enu s methylakrylátem a homometathese 1,2-epoxyhex-5-enu při zachování funkčních 
skupin a možnost tandemové hydrogenace produktů na residuích Ru metathesního 
katalyzátoru. (ii) Byla navržena a ověřena vícestupňová syntéza vedoucí k dobře 
definovanému oligomonomeru Q27Br a jeho iontovému analogu a byla ověřena 
funkčnost těchto oligomonomerů při konstrukci dynamických polymerů s ionty Zn2+ a 
Fe2+. 

Vlastní práce je sepsaná přehledně a čtivě s minimem překlepů a formálních chyb. 
Ty, které jsem nalezl, uvádím v následujícím výčtu, s tím, že tento výčet muže posloužit 
autorce při přípravě publikace:  
• Str. 15 uprostřed: místo slova „nebo“ má být „nebo-li“.  
• alken se česky píše bez „e“ na konci, domnívám se dále, že správnější je 

„metalacyklobutan“ nikoliv „metalcyklobutan“. 
• Schéma 1 str. 16: ve výčtu metathesí by měla být uvedena též homometathese. 
• Místo pojmu „podchlazený“ bych doporučoval „ochlazený“. 
• Str. 60 Schéma 27: ve vzorci výchozího derivátu thiofenu chybí Br substituent 

v poloze 2. 
• Str. 74 nahoře: domnívám se, že v názvu diskutovaného kvaterthiofenu má figurovat 

jako substituent příslušný bromhexyl a nikoliv (p-methoxyfenoxy)hexyl.  
• Str. 87: nahoře chybí slovo „nejdelšího“ správně má být: „ke vzniku nejdelšího 

polymerního řetězce“. 
• Ve výpisu 1H NMR spektra na str. 61, látka Th4Br2Bor2, chybí methylové skupiny 

tetramethyldioxaborolanylu. 
 
 



 
Věcné dotazy a náměty do diskuse: 
 
(první tématika)  
 
Jako nejvhodnější reakční podmínky homometathese 1,2-epoxyhex-5-enu uvádí autorka 
podmínky experimentu č. 5 (Tab. 3) str. 38. Skutečně, za těchto podmínek je (při vysoké 
konverzi) dosaženo vysokého podílu 1a/1b (podíl zastoupení hlavního produktu a 
vedlejších produktů dle GC). Současně je však podíl 1a/st (podíl zastoupení hlavního 
produktu a standardu dle GC) prakticky nejnižší ze všech provedených experimentů. Jaké 
je vysvětlení tohoto (možná pouze zdánlivého) rozporu?  
 
Autorka zmiňuje na str. 33 „přístroj“ pro postupné přidávání katalyzátoru do reakčního 
systému. Přístroj není v práci blíže specifikován. Prosím, aby tuto specifikaci autorka 
doplnila v rámci obhajoby.  
 
Při tandemové hydrogenaci produktů metathese působí jako katalyzátor residua Ru 
komplexu použitého při metathesi. Má autorka nějakou představu o charakteru těchto 
residuí (částice agregovaného elementárního Ru, nebo Ru částice přítomné/rozpuštěné 
stále na molekulární úrovni) a následně o charakteru hydrogenační katalýzy 
(homogenní/heterogenní)? 
 
 
(druhá tématika) 
 
Výpis 1H NMR spektra na str. 67 ne zcela koresponduje s látkou Th4MOF2Bor2 ve 
Schématu 34 na téže stránce – je to dáno znečištěním studované látky nebo je ve výpisu 
chyba? 
 
Polymerizační stupeň polymerních dynamerů propojených kovovými ionty závisí na 
molárním poměru ligand/kov. Jak autorka poznamenává v úvodu, při velkém nadbytku 
kovu oproti ligandu může teoreticky dojít k úplnému rozpadu polymeru. Byl tento jev u 
studovaných systémů autorkou pozorován a pokud ano tak za jakých podmínek? 
 
 
Předkládaná studie představuje zdařilou práci, která jednoznačně splňuje nároky 
kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k p řijetí s hodnocením výborně. 
 
 
 
 
V Praze dne 22. srpna 2014     Doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. 
 
 


