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 Práce je zaměřena na využití metod molekulárních simulací při strukturní analýze 

zirkonium sulfofenylfosfonátových vrstevnatých materiálů interkalovaných následně 

organickými molekulami a kationty. Struktura těchto materiálů je neuspořádaná a 

z práškových difrakčních dat nelze uspořádání atomů v buňce přímo určit. S využitím dalších 

experimentálních měření lze však tyto vrstevnaté materiály metodami molekulárního 

modelování úspěšně řešit. Na základě dostupných experimentálních dat z chemické analýzy, 

rtg. difrakce, termogravimetrie a dalších byla vytvořena strategie modelování pro určení 

hostitelské struktury (fixní fragmenty, vrstvy, krystalografické osy, empirické silové pole, aj.) 

a následně jejích interkalátů. Simulace byly prováděny v modelovacím software Materials 

Studio 4.3. 

 V prvním článku je spočten model struktury zirkoniumsulfofenylfosfonátu, který zcela 

odpovídá naměřeným experimentálním datům. Model je založen na předpokladu isostruktury 

s publikovanými rtg. daty pro zirkonium fosfonáty. Dále je zirkonium fosfonátová vrstva 

rozšířena o fenylové ringy a následně o sulfonové skupiny v para- pozicích. Byly počítány 

modely jak s plně sulfonovanými fenyly, tak částečně sulfonovanými dle chemických analýz. 

Následně byly určeny pozice molekul vody, kde se ukázalo, že mezirovinná vzdálenost 

zůstává při termogravimetrii vrstevnatého materiálu a úniku vody z něho téměř neměnná což 

vedlo k modelům, kde voda je rozmístěna mezi sulfonovými skupinami jedné vrstvy a ne 

mezi sulfonovými skupinami následných vrstev, jak bylo původně předpokládáno. Při takto 

umístěných molekulách vody je model zirkoniumsulfofenylfosfonátové vrstvy plně v souladu 

s experimentálními daty a bylo ho možno následně použít pro další modelové výpočty  

interkalovaných materiálů. V následné práci byly úspěšně počítány interkalované kationty 

sodíku, mědi a železa a zjišťovány jaké mají tyto kationty vliv na uspořádání sulfonových 

skupin. Ukázalo se, že je třeba opustit ideu isostrukturnosti s původní vrstvou zirkonium 

fosfonátu a bylo třeba zpřesnit všechny krystalografické osy buňky po interkalaci, aby bylo 

možno dosáhnout shodu s experimentálními difrakčními daty. Vzhledem k různé valenci a 

velikosti se kationty uspořádaly velmi odlišně. Zatímco sodík byl rozprostřen mezi 

sulfoskupinami, kationty železa byly uprostřed mezivrství a kationty mědi byly v mezivrství 

spíše náhodně rozptýleny. Ve třetím článku byla řešena možná uspořádání molekul N-



(pyridin-4-yl)pyridin-4-amine a jejích metylových a nitro derivátů, resp. methoxy derivátu. 

Na základě výpočtů se ukázalo, že tyto opticky aktivní molekuly nepreferují pravidelné 

uspořádání v mezivrství sulfofenylfosfonátových vrstev. 

Výsledky k tématu práce jsou předmětem tří publikací v odborných časopisech s IF a 

jedna publikace byla zaslána do recenzovaného časopisu bez IF (z toho dvě v IF časopisech 

již vyšly, dvě jsou v oponentním řízení), a celkem jedenácti příspěvků na mezinárodních 

konferencích a seminářích. První práce byla 1x citována. RNDr. Jakub Škoda během svého 

studia přes počáteční velké obtíže a nezdary s výpočty zirkoniumsulfofenylfosfonátové 

struktury prokázal velkou vytrvalost a cílevědomost při hledání správného řešení ze všech 

možných a ukázal tak své schopnosti k samostatné vědecké práci i dobrou teoretickou znalost 

oboru. 

 

Práce svým rozsahem i významem dle mého názoru plně vyhovuje požadavkům kladeným na 

disertační práci. 
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