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V předkládané práci je prezentováno teoretické studium reakčního mechanismu chemické 

(tvz. cross-couplingové) reakce, při které vzniká mezi reaktanty vazba C—C za přítomnosti 

katalyzátoru s aktivním centrem palladia. Pečlivě a přehledně je rozepsán úvod do 

problematiky cross-couplingových reakcí, jenž zahrnuje stručný popis katalytického cyklu a 

alternativních mechanismů navržených v odborné literatuře. Následuje teoretický úvod 

seznamující čtenáře se základními principy kvantové chemie a kinetiky, které jsou relevantní 

pro samotnou práci. Hlavní část je věnována charakterizaci klíčových struktur katalytického 

cyklu s použitím metody funkcionálu hustoty. Tento cyklus je rozdělen do čtyř kapitol 

(oxidativní adice, isomerizace, transmetalace a reduktivní eliminace). Ve všech těctho 

kapitolách jsou vždy analyzovány a porovnány geometrie struktur připadající alternativním 

reakčním cestám. Energetický profil katalytického cyklu a pravděpodobný mechanismus je 

diskutován v samostatné kapitole. Perspektivy dalšího výzkumu s ohledem na možný 

racionální návrh účinných katalyzátorů pro reakce Suzukiho-Miyaurového typu jsou zmíněny 

na závěr celé práce. Je patrné, že všechny kvantově chemické výpočty a rozbory provedl autor 

samostatně, a tudíž se se studovanou problematikou zevrubně seznámil.  

 

Práci pokládám za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením „výborně“, přesto bych 

si dovolil přistoupit k lehké kritice některých částí:  

 

1. Doporučuji používat častěji odkazy na literaturu. Například tvrzení ve větě „Poměrně 

dobře prostudovaná je oxidativní adice a reduktivní eliminace“ je třeba podpořit 

referencí. 

 

2. Kapitola 1.1.2 – chybí stručný popis, co je  komplex. 

 

3. V teoretickém úvodu autor popisuje, co je potenciální energie a energie nulového bodu 

molekuly. Je žádoucí přesněji vysvětlit vztah mezi potenciální energií a (Gibbsovou) 



volnou energií, která je pro reaktivitu určující. Ačkoli se s Gibbsovou volnou energií v 

samotné práci nepracuje, doporučoval bych tento vztah zmínit.  

 

4. V kapitole 2.1 vyloženě chybí explicitní vyjádření, že modelová reakce byla studována 

v plynné fázi, tedy bez zahrnutí solvatačních efektů. Také chybí informace o celkovém 

spinovém stavu.  

 

5. V kapitole 1.2.6 je prezentována Eyringova rovnice, která se však v práci nepoužívá 

(stejně jako volné energie). Doporučoval bych toto zmínit a případně vysvětlit. 

 

6. Obrázky 3.4 až 3.6 odpovídají jedné možné cestě oxidativní adice, zatímco na 

obrázcích 3.7 až 3.9 jsou vykresleny struktury alternativní cesty. Autor v textu 

srovnává strukturu z obrázku 3.4 se strukturou z 3.7 (podobně srovnává 3.5 s 3.8 a 3.6 

s 3.9), doporučoval bych proto tyto obrázky spojit do jednoho pro snažší orientaci. 

Toto platí také pro další etapy katalytického cyklu. Dále by bylo vhodné vyznačit v 

těchto strukturách vazebné vzdálenosti, o kterých se píše v textu. 

 

7. Autor používá atomové jednotky pro vyjádření relativních energií reaktantů, 

meziproduktů a produktů. Po formální stránce je to v pořádku, nicméně doporučuji 

používat jednotky, které jsou chemikům bližší a snáze v nich uvažují – kJ mol-1 nebo 

kcal mol-1.   

 

Dále vyloženě pár drobností: V textu a v rovnicích lze nalézt drobné stylistické, jazykové 

nebo typografické chyby: 

Například: 

 

Strana 11: potenciální energie, nikoliv potentionální energie.  

Strana 11: Věta “Elektronová energie tří atomů je funkcí tří proměnných” není nejvhodněji 

formulována. 

Hartreeho-Fockova na místo Hartree-Fockova 

Kohnova-Shamova na místo Kohn-Shamova  

Hohenbergovy-Kohnovy na místo Hohenberg-Kohnovy 

 

 

 



Možné body k diskuzi: 

 

 Mohl byste zdůvodnit váš výběr funkcionálu M06-2X pro studium SM reakce?  

 Mohl byste stručně diskutovat, ve kterých částech katalytického cyklu očekáváte 

výrazný vliv solvatace na energetický profil reakční cesty a případně proč? 

 Je přítomnost ferrocenového ligandu podstatná pro funkci katalyzátoru? 

 

 

Hodnocení: výborně 
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