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Dizertačná práca Mgr. Klodu predstavuje komplexnú štúdiu kryštalických materiálov odvodených od 

2- , 4- a 5-aminopyrimidínu, 3-amino-1,2,4-triazínu a 3-amino-5,6-dimetyl-1,3,4-triazínu. Organické 

bázy poskytli základ pre prípravu 31 nových látok vo forme solí anorganických a organických kyselín 

a tiež aduktov s niektorými kyselinami. Pripravené látky boli charakterizované rtg. štruktúrnou 

analýzou a vibračnými spektrami. Pre východiskové bázy, ich katióny a niektoré adukty bola 

vypočítaná optimalizovaná geometria a následne bol uskutočnený výpočet prvej hyperpolarizability 

a vibračných módov. Vybrané necentrosymetrické materiály boli zhodnotené z hľadiska SHG 

vlastností.

Kryštálové štruktúry jednotlivých látok sú popísané dôkladne, včítane supramolekulových interakcií 

(vodíkových väzieb a π-π interakcií), ktoré zásadne ovplyvňujú vibračné spektrá. Zhoda vypočítaných 

a experimentálnych väzbových dĺžok a uhlov je veľmi dobrá. Interpretácia infračervených 

a Ramanových spektier v oblasti 400 – 1800 cm–1 je založená na vypočítaných vlnočtoch pásov a ich 

intenzite. Vypočítané údaje veľmi dobre reprodukujú experimentálne vlnočty. Možno by bolo vhodné 

v budúcnosti zvážiť použitie programu VEDA4 (M. H. Jamróz, Spectrochim. ActaA, 114 (2013)) pri 

výpočte spektier častíc vo vákuu, pretože distribúcia potenciálnej energie (PED) asi lepšie 

charakterizuje podiel vnútorných súradníc na vibračnom móde ako animácie. Interpretácia spektier 

v oblasti 1800 – 4000 cm–1 je komplikovaná v dôsledku existencie vodíkových väzieb rôzneho typu. 

Pásy v tejto oblasti boli priradené tentatívne pomocou literatúry. Interpretáciu spektier v tejto oblasti 

považujem za korektnú. U vybraných necentrosymetrických materiálov boli študované optické 

vlastnosti (intenzita SHG, „phase matching“, odolnosť voči laserovému žiareniu). Niektoré z nových 

látok predstavujú perspektívne materiály z hľadiska NLO vlastností.

Poznámky k dizertačnej práci (nevyžadujem reakciu doktoranda):

1. Str. 19: V Tab. 4 a Tab. 5 je odlišný počet desatinných miest pre dipólový moment.

2. Str.  56-57: Zaujímavé je sledovanie adičných reakcií AMT s vodou a metanolom. Potenciál 

Ramanových spektier pre roztokové štúdie je značný, ale je málo využívaný.

3. Str. 78, r. 3 zdola: ν3 je asi preklep.

4. Str. 78 a ďalej : Páčia sa mi formulácie „vibrační projevy kationtů“ a pod.. Využijem ich 

v slovenských textoch.

5. Str. 80, r. 8 zdola : V tejto oblasti môžu byť aj pásy valenčných vibrácií CH2 skupín.



6. Str. 118, r. 7 : Kompletné štiepenie pásov podľa faktor-grupovej teórie sa pozoruje zriedkavo.

Otázky:

1. V „Poděkování“ sú spomenuté komplikácie pri charakterizácii objemových monokryštálov. 

V čom spočívali ?

2. Str. 40, r. 12 : Priradenie pásov HSO4
– sa odvodzuje od tetraedrického iónu SO4

2– (Td). Prečo sa 

neuvažuje C3v symetria ? Podobne je to v prípade H2PO4
– .

3. Zaujali ma polymorfné modifikácie 4AMPH2PO4A a 4AMPH2PO4B . Pokúste sa vysvetliť v čom 

môžu spočívať problémy v syntéze A modifikácie.

Záverečné hodnotenie.

Páči sa mi, že podstatnú časť dizertačnej práce tvorí experimentálna časť. Zo 119-tich strán textu 

je viac ako 100 strán venované popisu a interpretácii experimentu. Penzum experimentálnej 

práce vykonanej počas doktorandského štúdia je pozoruhodné.

Vysoko hodnotím precíznu interpretáciu vibračných spektier (včítane DFT výpočtov). Dizertačná 

práca dobre demonštruje možnosti vibračnej spektroskopie pri štúdiu materiálov tohto typu.

Výsledky dizertačnej práce sú obsahom 2 publikácií a série príspevkov na medzinárodných 

konferenciách.

Dizertačná práca Mgr. Klodu je cenným príspevkom k štúdiu NLO materiálov. Doporučujem prácu 

k obhajobe a doporučujem jej autorovi udeliť titul PhD.

V Bratislave 16. 8. 2019                                                                       Prof. RNDr. Peter Schwendt, DrSc                               


