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Předkládaná disertační práce Mgr. Antona Škríby s názvem „Ion spectroscopy of 

reaction intermediates“ se zabývá využitím hmotnostních spekter v kombinaci 

s infračervenou multifotonovou disociační spektroskopií, resp. infračervenou fotodisociační 

spektroskopií a teoretickými výpočty pro detailní zmapování průběhu reakcí a studia 

reakčních intermediátů.  

Disertační práce má výbornou formální úroveň, ovlivněnou zajisté i tím, že byla již 

publikována v renomovaných zahraničních vědeckých časopisech (International Journal of 

Mass Spectrometry: 2012 a 2013, Organometallics: 2014 a 2016), kde prošla recenzním 

řízením. Práce je sepsána v anglickém jazyce, vyjma autoreferátu, který je z poloviny ve 

slovenštině a samozřejmě abstraktu disertace. V této souvislosti bych chtěla požádat o 

komentář, jak se disertant podílel na konečné podobě anglických textů článků. Práce je 

velmi přehledná, členěná do kapitol, po kterých vždy hned následuje obsáhlý seznam 

literárních pramenů. Toto členění je logické vzhledem k tomu, že se opírá o již 

publikované články, nicméně v několika případech vede k opakování citací. Kromě toho je 

na stránce 36 uveden stejný článek (autoři i časopis), jednou jako citace 28 a podruhé 

jako citace 29. Seznam použitých zkratek by mohl zahrnovat více položek. Není úplně 

jasné, podle čeho byly zkratky vybírány do tohoto seznamu (namátkou chybí třeba CID, 

které se disertace dosti obsáhle věnuje, PES, LCQ, RG atd.).  

Teoretický úvod je výborně zpracován a má přiměřený rozsah. V části Methods 

představuje ESI hmotnostní spektrometrii, CID metodu fragmentace iontů i infračervenou 

multifotonovou disociační spektroskopii, stejně tak infračervenou fotodisociační 

spektroskopii. V neposlední řadě se úvod věnuje stručnému přehledu kvantově 

chemických výpočtů s různou aproximací. V části nazvané Instrumentation je detailně 

popsáno, jak probíhají měření, za jakých podmínek a na jakém přístrojovém vybavení, 

jsou zde uvedeny i přehledné náčrty popisovaných zařízení. 

Další část disertační práce je věnována praktickému využití technik popsaných 

v teoretickém úvodu. Ve 4 kapitolách disertant postupně rozebírá, kde dochází k protonaci 

p-aminofenolu (v části nazvané Protonation sites of p-amoniphenol), jak ovlivňuje 

koordinace jednomocného stříbra a zlata konformaci diethylmalonátu (kapitola Silver and 

gold complexes of diethylmalonate), dokumentuje, že je možné rozlišit isobarické 

komplexy ruthenia a tak určit intermediáty při C-C couplingu, kdy reaguje fenylacetylén 

s pyridinem za vzniku styrylpyridinu (kapitola Ru-catalyzed C-C coupling) a konečně  
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diskutuje jedno z prvních použití heliových tagů v infračervené fotodisociační spektroskopii 

při charakterizaci komplexu ruthenia a při porovnání příslušných DTF výpočtů. 

V případě studia protonace p-aminofenolu disertant dospěl k závěru, že k protonaci 

dochází na atomu dusíku a že při použití infračervené multifotonové disociační 

spektroskopie došlo k energeticky preferované eliminaci vody, zatímco u CID experimentu 

k eliminaci amoniaku jakožto kineticky preferovanému procesu. 

Dále disertant potvrdil, že jak u stříbrného tak zlatého komplexu dochází ke 

koordinaci mezi karbonylové kyslíky diethylmalonátu. Zatímco stříbrný kationt vyznačující 

se vyšší elektrofilicitou se koordinoval symetricky mezi oba kyslíky, u zlatného kationtu, u 

kterého měla dle výpočtů být diketoforma v rovnováze s enolformou, je diketoforma více 

preferována v roztoku a tato stuktura se přenesla také do plynné fáze pomocí ESI. 

Disertant dále demonstroval, že kombinací různých technik (CID, IRMPD) a DFT 

výpočtů je možné detailně rozkrýt mechanismus a určit jednotlivé intermediáty vyskytující 

se v katalytickém cyklu. Podařilo se mu také izolovat rutheniový komplex s π-

koordinovaným fenylacetylénem. 

Disertační práce obsahuje jen minimum překlepů (např str. 68, bimolecular 

reactions), či opomenutí (u některých vypočtených IČ spekter chybí škálovací koeficient, 

je uveden pouze v textu, např. Figure 4.4 na str. 44, 4.5 na str. 45, 4.8 na str. 48, 5.9 na 

str. 65, 5.10 na str. 66, jinde např. u Figure 6.3 na str. 81, uveden je). 

K práci mám tyto poněkud obecnější dotazy.  

(1) Mohl by disertant porovnat popisované metody použité k důkazu struktury (IRMPD, 

resp. IRPD) s jinými metodami, které se používají, co se týče jejich spolehlivosti, 

citlivosti, přístrojové dostupnosti? A kde je práh citlivosti těchto metod? Pro jaké 

molekuly jsou popisované metody vhodné? 

(2) Jaké jsou perspektivy rozvoje obou metod?   

(3) Byla u IRMPD provedena také kvantitativní měření, nejen kvalitativní a lze 

v principu tato měření udělat? 

(4) Byla studována závislost IRMPD spekter na teplotě “buffer/bath“ plynu?  

(5) Má volba rozpouštědla použitého pro ESI vliv na strukturu malých iontů v plynné 

fázi?  

 

Závěrem konstatuji, že předkládaná disertační práce Mgr. Antona Škríby 

představuje vynikající a originální vědeckou studii, kterou disertant jednoznačně 

demonstruje svoji způsobilost k vědecké práci. Proto disertaci doporučuji přijmout 

k obhajobě. 
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