
1 

 

Oponentní posudek doktorské disertační práce 
 

 

Jméno disertanta: RNDr. Jakub Škoda 

Název práce: 2D structures based on metal phosphonates; relationships between  

arrangement and properties studied by molecular simulation methods 

Školitel: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. 

Studijní obor: Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika 

 

 

Stručná charakterizace práce 

Předložená disertační práce je zpracována v anglickém jazyce na 50 stranách, obsahuje 17 

obrázků, 4 přílohy publikací nebo rukopisů a odkazuje se na 71 literárních zdrojů. Práce je 

přehledně rozdělena na část teoretickou a praktickou. Téma práce je aktuální, neboť se zabývá 

modelováním struktury vrstevnatého 4-sulfofenylfosfonátu zirkoničitého s potenciálním 

využitím do palivových článků v důsledku významné protonové vodivosti jeho interkalátů. 

Disertační práce je zaměřena na modelování struktur 4-sulfofenylfosfonátu 

zirkoničitého a na interkalaci opticky aktivních molekul 3-methyl- (MeAPY) a 3-

nitrodipyridylaminu (NO2APY) v rámci řešení projektů 14-13368S a 17-10639S 

financovaných GAČR. Tento výzkum byl realizován ve spolupráci s pracovišti Fakulty 

chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kde byly prováděny všechny experimentální 

práce; konkrétně se jedná o Společné laboratoře chemie pevných látek a Institut organické 

chemie a technologie.  

 Práce obsahuje původní výsledky, které byly publikovány ve dvou článcích kvalitních 

impaktovaných časopisů: Journal of Molecular Modeling (IF =1.335) a Journal of Physical 

Chemistry C (IF = 4.309). Dva další články byly odeslány do časopisů Soft Matter (IF = 

3.399) a Materials Structure (bez IF). Dále byly dílčí výsledky presentovány na 10 

konferencích, seminářích a workshopech. Práce je napsána v anglickém jazyce nikoliv bez 

chyb, ale na velmi dobré rovni. 

 

Připomínky a dotazy 

K práci mám několik připomínek a dotazů, z nichž uvádím tyto: 

 Jaký je přínos autora k jednotlivým publikacím? 

 Obecný dotaz: Došlo ke změnám v metodologii molekulového modelování struktur 

fosfonátů zirkoničitých od doby publikace P. Čapkové v roce 1998 (J. Appl. 

Crystallogr. 31 (1998) 845-850)? 

 Str. 4, Obr. 1: Pro lepší přehlednost mohly být tyto struktury ukázány ve větší velikosti 

a s barevným rozlišením jednotlivých atomů. 

 Str. 6: K jakému zlepšení optických vlastností chromoforů obecně dochází při jejich 

interkalaci?  

 Str. 27, obr. 9: Kromě UV/Vis spekter mohla být uvedena i infračervená spektra.  

 Str. 27, obr. 9: K jakým změnám došlo v UV-Vis spektrech MeAPY a NO2APY 

v důsledku jejich protonizace?  

 Jak se změnily optické vlastnosti interkalovaných MeAPY a NO2APY? 
 Proč byly pro interkalaci 4-sulfofenylfosfonátu zirkoničitého zvoleny právě kationty 

Cu2+, Fe3+ a Na+ a k jakým aplikacím by to mělo vést? 

 Bylo při modelování vzato v úvahu, že kationy Cu2+ a Fe3+ se v této formě vyskytují 

pouze kyselém prostředí? V mírně kyselém a neutrálním prostředí existují ve formách 

hydroxykomplexů. 
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Závěr 

Doktorská disertační práce RNDr. Jakuba Škody představuje ucelenou výzkumnou studii 

v oblasti přípravy modelování vrstevnatých struktur. O kvalitě výsledků svědčí dvě publikace 

ve významných vědeckých časopisech. Autor ve své práci bezpochyby prokázal schopnost 

samostatné vědecké činnosti. I přes výše uvedené připomínky práci hodnotím jako velmi 

zdařilou a rád  

 

 

doporučuji k obhajobě. 
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