
Posudek dizertační práce Mgr. Matouše Klody:

„Příprava a studium nových krystalických materiálů pro nelineární optiku 

odvozených od dusíkatých heterocyklů“

Předložená disertační práce Mgr. Matouše Klody je zaměřená na přípravu a 

charakterizaci nových krystalických materiálů obsahujících organické dusíkaté báze, které 

byly vybrány z hlediska jejich možného využití v nelineární optice. Tuto práci doktorand 

vypracoval na Katedře anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pod 

vedením školitele prof. RNDr. Ivana Němce, Ph.D. a konzultantky RNDr. Ireny Matulkové, 

Ph.D.

Práce má klasické členění na čtyři kapitoly, včetně dalších částí (Shrnutí, Literatura a 

přílohy) má celkem 161 stran. Poměrně bohatá je použitá literatura, která se opírá o 124 

odkazů na původní práce.

V přehledné úvodní části autor shrnuje základní poznatky o problematice nelineární 

optiky (NLO), o technicky významných NLO efektech, charakterizuje významné NLO 

krystalické materiály, jejich přípravu a použití. V této části jsou také uvedeny jasně 

formulované cíle práce. Autor navazuje na své předchozí práce, bakalářskou a diplomovou, a 

na základě jejich výsledků zvolil pro přípravu krystalických materiálů systémy 2-

aminopyrimidinu, 4-aminopyrimidinu, 5-aminopyrimidinu, 3-amino-1,2,4-triazinu a 3-amino-

5,6-dimethyl-1,2,4-triazinu s vybranými anorganickými a organickými kyselinami. Primárním 

cílem byla detailní charakterizace připravených materiálů metodami rentgenové strukturní 

analýzy, vibrační spektroskopie a pomocí kvantově-chemických výpočtů. U vybraných 

materiálů byly studovány jejich nelineární optické vlastnosti a pozornost byla také věnována 

posouzení získaných materiálů z hlediska jejich potenciálních technických aplikací.

Příprava materiálů a použité metody jejich studia jsou shrnuty v experimentální části 

práce. Třetí kapitola Výsledky a diskuze je rozdělena do podkapitol podle studovaných 

sloučenin odvozených od zvolených bází, v každé z těchto podkapitol jsou přehledně uvedeny 

výsledky metod použitých pro jejich charakterizaci. Podle zvolených metod jsou výsledky 

shrnuty ve čtvrté kapitole Závěr. Pro čtenáře je přínosná konečná sumarizace všech výsledků 

v kapitole Shrnutí. Autor připravil 31 nových krystalických materiálů, které charakterizoval RTG 

difrakcí a IČ a Ramanovou spektroskopií. Vibrační spektra byla interpretována na základě 

kvantově-chemických výpočtů. Výsledky jednoznačně dokumentují splnění cílů práce.



Podle mého názoru se jedná o komplexní práci s velkým množstvím diskutovaných 

výsledků, po formální i jazykové stránce je práce napsaná na dobré úrovni, s minimem 

překlepů a chyb. 

K práci mám několik drobných poznámek nebo dotazů:

- na straně 15 autor zmiňuje Ramanský mikroskop a Ramanský modul, domnívám se, že 

česky je to spíše Ramanovský. 

- V kap. 2.3.1 je uvedeno, že fázová stabilita materiálů byla ověřena měřením DSC v rozsahu od 

93 K do teploty tání nebo rozkladu vzorku, ale v práci jsem nenalezla žádnou další zmínku o této 

metodě. Mohl by autor v diskuzi krátce shrnout získané výsledky?

- V analýze vibračních spekter postrádám odkazy na použitou literaturu, např. str. 33. Mohl 

by autor přiblížit přiřazení vibračních módů na základě kvantově-chemických výpočtů a jejich 

porovnání s literárními údaji, pokud jsou k dispozici?

Na závěr mohu konstatovat, že Mgr. Matouš Kloda plně prokázal schopnost věnovat 

se tvořivé vědecko-výzkumné práci. Předkládaná doktorská práce splňuje požadavky kladené 

na disertační práci, a proto ji doporučuji přijmout k obhajobě pro získání vědecko-

akademického titulu Ph.D.
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