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Oponentský posudek na doktorskou dizertační práci 

„Ion Spectroscopy of Reaction Intermediates“ (autor: Mgr. Anton Škríba) 

 

Dizertační práce Mgr. Antona Škríby se zabývá aplikací hmotnostní spektrometrie, infračervené 

iontové spektroskopie a kvantově-chemických výpočtů při studiu mechanismů několika kationických 

procesů organické a organokovové chemie. V úvodních dvou kapitolách autor popisuje experimentální a 

teoretické metody relevantní ke studované problematice, další čtyři kapitoly pak tvoří hlavní část 

dizertace. 

1) Pomocí CID a IRMPD experimentů a DFT výpočtů energií a IČ spekter bylo ukázáno, že 

p-aminofenol je při ESI ionizaci protonován na atomu dusíku a vzniklý kation v plynné fázi následně 

kineticky nebo termodynamicky řízenými mechanismy eliminuje molekuly amoniaku a oxidu uhelnatého 

resp. vody a isokyanovodíku za vzniku cyklopentadienylového kationtu. Výsledky této studie přispívají k 

pochopení vlivu elektronové struktury aromatických systémů na jejich protonaci. 

2) Výše uvedenými metodami byl dále studován způsob vazby kationtů jednomocného stříbra a 

zlata k diethyl-malonátu. Výsledky ukazují, že kation stříbra je symetricky koordinován mezi oba 

karbonylové atomy kyslíku diesteru, zatímco kation zlata je ve stejném místě koordinován asymetricky. 

Nebyl detekován enolový komplex zlata, predikovaný DFT výpočty, ve kterém je ion kovu vázán 

k centrálnímu atomu uhlíku malonátu. Získané poznatky o interakcích 1,3-dikarbonylových sloučenin 

s přechodnými kovy mohou najít uplatnění v organické syntéze. 

3) Nejrozsáhlejší část dizertace se věnuje studiu C–C couplingové reakce pyridinu 

s fenylacetylenem katalyzované komplexem dvojmocného ruthenia, jejímž finálním produktem je  

2-styrylpyridin. V plynné fázi byly spektroskopicky charakterizovány 4 z celkových 9 dříve 

predikovaných iontových intermediátů a změřením vazebných energií ligandů byly získány poznatky o 

přeměnách intermediátů v počáteční a koncové fázi katalytického cyklu. Pozorované ionty – konstituční 

izomery se shodným poměrem m/z – byly rozlišeny sofistikovanou kombinací MS
2
, MS

3
 a IRMPD 

experimentů. Tato práce dobře demonstruje efektivitu moderních metod MS při studiu mechanisticky 

složitých reakcí organokovů. 

4) V poslední části je prezentováno jedno z prvních IČ spekter organokovového komplexu v plynné 

fázi získané technikou „helium tagging“ (IRPD). Kationický komplex dvojmocného ruthenia s π-koordi-

novaným fenylacetylenem byl následně použit jako modelový systém pro evaluaci vhodnosti různých 

DFT metod při teoretickém studiu rutheniové katalýzy. Výsledné srovnání jistě poslouží při výběru 

vhodné výpočetní metody v budoucích studiích. 

O kvalitě experimentálních i teoretických výsledků všech čtyř dílčích studií svědčí fakt, že prošly 

recenzním řízením a byly publikovány v renomovaných odborných časopisech (2 x Organometallics a  

2 x Int. J. Mass. Spectrom.). 
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K další diskuzi se nabízí několik otázek: 

1) Byla při studiu interakce iontů Ag
+
 a Au

+
 s diethyl-malonátem uvažována koordinace kovu ke 

kyslíkovým atomům karbonylové a hydroxylové skupiny enolového tautomeru? 

2) Existují konkrétní precedenty, na základě kterých je možné očekávat dostatečně rychlou 

izotopovou výměnu H/D mezi methanolem-d4 a komplexem kovu s enolovou formou 1,3-dikarbonylové 

sloučeniny? Pokud ano, měly by být uvedeny příslušné odkazy. 

3) Jak lze vysvětlit opačná zastoupení příslušných π-koordinovaných a vinylidenových komplexů 

ruthenia s fenylacetylenem v roztoku pozorovaná v IRMPD a IRPD studiích? 

Vzhledem k relativní experimentální složitosti studia C–C couplingové reakce lze mít několik 

připomínek týkajících se omezeného množství informací v kapitole 5: 

1) V experimentální sekci nejsou uvedeny prakticky žádné detaily o způsobu provedení 

bimolekulárních reakcí vybraných rutheniových iontů s pyridinem nebo fenylacetylenem v plynné fázi. 

Až v legendě k obrázku 5.8 je uveden alespoň tlak par těchto sloučenin v oktopólové kolizní cele. 

2) Detailnější popis by byl vítán také u způsobu provedení analýzy retardačního potenciálu při 

stanovení nulového bodu a distribuce kinetické energie v kolizní cele. 

3) Z úvodního popisu instrumentace není patrné, pomocí kterého z používaných hmotnostních 

spektrometrů (LCQ Ion Trap nebo TSQ 7000) byly provedeny experimenty MS
3
? 

Poslední drobná poznámka se týká nedůsledného výčtu všech používaných zkratek v jejich úvodním 

seznamu (chybí např. API, IEM, CID, LCQ, TSQ, SDD, OPA atd.). 

 

Konstatuji, že rozsahem experimentální a teoretické práce, z nich vyvozenými závěry i formou 

zpracování splňuje dizertační práce Mgr. Antona Škríby odpovídající nároky, a proto 

 

doporučuji tuto dizertační práci k obhajobě. 

 

 

 

 

V Praze dne 13. května 2016             Ing. Tomáš Martinů, Ph.D. 

 


