
Oponentní posudek diserta ční práce  
 
 
Disertační práce doktoranda Ing. Jana Pelešky s názvem "Kinetika koordina ční polymerace 1-olefin ů 
katalyzované diiminovými komplexy niklu"  se zabývá aktuální a nesporně velice zajímavou tématikou 
homogenní koordinační polymerace 1-alkenů na komplexech niklu, jež může vést až ke vzniku polyolefinů   
s velmi úzkou disperzitou, tedy až k živé polymeraci. 
Cíle práce jsou formulovány naprosto jasně a srozumitelně. Studium kinetiky polymerace bylo omezeno     
na dva monomery - propen a hex-1-en, jako iniciátor byl vybrán pouze jediný nikldibromidový komplex, který 
však měl být aktivován celkem pěti kokatalyzátory - methylaluminoxanem a čtyřmi alkylaluminiumchloridy 
(methyl- a ethylaluminiumdichlorid, dimethyl- a diethylaluminiumchlorid). Zaujalo mne též zadání studia 
růstových center na komplexech Ni pomocí sledování spekter ve viditelné oblasti v korelaci s přiměřenou 
charakterizací vznikajících polymerů. 
Práce má z formálního hlediska standardní členění, je sepsána dobrou vědeckou češtinou, stručně, ale 
výstižně, počet překlepů a chyb není vysoký a jejich výčet neuvádím. Občas se vyskytuje nejednotnost nebo 
nepřesnost v terminologii a použitých jednotkách (např. aktivity - str.18, str.19, str.38; základní jednotkou je 
kg, nikoli g). Grafika tabulek, obrázků a vzorců je zpracována pečlivě, tabulky a obrázky opatřeny většinou 
zcela jasnými legendami. Seznam literatury obsahuje 75 odkazů, seznam zkratek mohl být seřazen 
abecedně, některé však v seznamu i chybí. Sympatické je doplnění seznamem vlastní publikační činnosti. 
Nejsem si jist, zda bylo užitečné sdružit Obr. 30 - 35 do kapitoly 10 - Přílohy, možná je to vhodné pro jejich 
snazší srovnávání. 
Teoretická část seznamující čtenáře se současným stavem řešené problematiky je velmi dobře zpracována 
na 16 stranách a poslouží čtenáři jako rychlý a kvalitní zdroj informací. 
Experimentální část je opět zpracována stručně a výstižně, uvádí všechna nezbytná fakta pro jasné 
porozumění nejdůležitější kapitole Výsledky a diskuse. Počty rozvětvení na 1000 C dokazují u obou 
monomerů poměrně značný význam přenosu mechanismem chain-walking. Strategie experimentální části 
byla velmi dobře a systematicky zvolena, doktorand dosáhl úctyhodného počtu cenných výsledků, které 
dokázal logicky zpracovat a samostatně komentovat. Oceňuji také sledování kinetiky polymerací pomocí 
dilatometrie, která nenarušuje její průběh odběrem vzorků, a dále spektrofotometrické sledování stability 
růstových center ve viditelné oblasti spektra, jež by podle mého názoru mělo být dále rozpracováno, 
poněvadž může poskytnout řadu dalších poznatků. 
Zadání práce postavilo doktoranda před značně nesnadný úkol, kterého se zhostil se ctí. Práce přinesla        
i mnoho nových otázek a námětů pro další prohloubení studia v této oblasti. 
Závěrem konstatuji, že zadaných cílů práce bylo dosaženo, doktorand prokázal schopnosti k samostatné 
vědecké činnosti a proto disertační práci doporučuji k obhajobě. 
 
Otázky oponenta:  
 
1) Proč byl vybrán právě katalyzátor Ni2b (tj. dibromid)? Jaký máte názor na sterické zábrany na pozicích  
R1 - R3  a na význam skupin R4, R5 (Obr.1, 2 a Tab. 1, str.13-14)? 
 
2) Struktura alkylaluminiumchloridů jako kokatalyzátorů značně polymeraci ovlivňuje. Považujete za "lepší" 
alkyl methyl, nebo ethyl, a dále jako alkylaluminiumdichlorid, nebo dialkylaluminiumchlorid a proč? 
 
3) Teoretický počet větví klesl při polymeraci propenu přibližně o 1/3, kdežto pro hex-1-en o 1/2. Je podle 
Vašeho názoru možné, že "napřímení" chain-walking mechanismem je pro hex-1-en snazší? 
 
4) str.38, Obr.13: Zdá se mi, že kokatalyzátory se 2 alkyly (DMAC, DEAC) dosáhnou aktivity rychleji, než 
mají-li pouze 1 alkyl (EADC, MADC), přičemž substituce methylem je více efektivní než ethylem. Jak by to 
bylo možné vysvětlit? 
 
5) str.43, Obr.17: Existují nějaké informace o velikosti aktivačních energií propagace a přenosů? Největší 
přenos způsobuje DMAC, s odstupem pak DEAC. Na 3. místě je MADC, nakonec EADC. Tedy 2 alkyly 
způsobují velký přenos, -CH3 mnohem více než -C2H5. Proč by tomu tak mohlo být? 
 
6) V kap. 5.7 se zabýváte prezentací a časovým vývojem viditelných spekter různých katalytických systémů, 
jejich aktivací a pozorovanými změnami v průběhu polymerace. Bylo by podle Vašeho názoru možné využít 
této metodiky i k popisu energetických změn spojených s těmito spektry a jejich změnami? 
 
 
 
V Brně dne 15. června 2012     ______________________________ 
           doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc.  


