
Oponentní posudek doktorské dizertační práce RNDr. Jakuba Škody: 

 

2D structures based on metal phosphonates; relationships between 

arrangement and properties studied by molecular simulations methods. 

 

Předložená práce se zabývá řešením struktur interkalovaných sloučenin - ZrSPhP 

(alfa zirkonium sulfo-fenylfosfonátu). Jako interkalanty byly studovány jednak kationty 

sodíku, mědi a železa a dále třemi typy opticky aktívních molekul - derivátů N-

pyridinu.  

Řešení těchto struktur je z krystalografického hlediska velmi obtížné čistě 

difrakčními metodami, protože látky jsou obtížné připravitelné ve formě monokrystalů. 

Navíc tyto interkalované struktury obsahují celou řadu strukturních poruch, které 

brání růstu krystalitů. Komplikace ve strukturním uspořádání způsobuje i přítomnost 

molekul vody v mezivrství. Následně pak difraktogramy jsou pak zejména v oblasti 

vyšších úhlů ovlivněny rozšířením difrakčních linií a sníženou rozlišitelností reflexí. 

Molekulární modelování je v těchto případech významným nástrojem, který 

v kombinaci s experimentem může vyřešit tyto struktury.  

Teoretická část práce je pečlivě zpracovaná, autor prokázal, že se seznámil 

se všemi studovanými látkami, pokud jde o matrici a interkalanty i jejich potenciální 

praktické aplikace. Autor také prokázal, že teoreticky ovládá molekulární modelování 

i molekulárně dynamické simulace a dokáže využít experimenty (RTG difrakci i 

Ramanovu spektroskopii) ke tvorbě modelovací strategie a k interpretaci výsledků. 

Výsledkem práce jsou vyřešené struktury všech výše uvedených interkalátů. 

Výsledky práce jsou předmětem 3 publikací v mezinárodních impaktovaných 

časopisech, které jsou přílohou práce. Z toho 2 články jsou vyšlé, jeden v recenzním 

řízení. Další publikace je v recenzovaném časopise a další publikace jsou ve formě 

konferenčních příspěvků. 

Celkové hodnocení lze shrnout v následujích bodech:  

 Práce je pečlivě a přehledně zpracovaná.  

 Výsledky jsou originální a cenné z hlediska dalšího využití zmíněných 

interkalátů. 

 Originální je v každém případě takto řešené struktury i tvorba strategie 

modelování, která využívá informačně omezená difrakční data a jako 

podpůrné zdroje také Ramanovu spektroskopii. 

 Přes všechny obtíže se autorovi podařilo dosáhnout vynikající shody 

vypočtených a naměřených difraktogramů, což je kriterium správnosti řešení. 

 

Nicméně v jednom případě a to u ZrSPhP1.3 je vidět posuv difrakčních linií 

vypočteného difraktogramu patřících zřejmě uspořádání uvnitř vrstev úhlové oblasti ~ 

17,5°. Posuv by mohl být způsoben mírnou expanzí struktury uvnitř vrstvy.  

 



Jako podnět k diskuzi při obhajobě proto navrhuji: 

 

1. Autorův názor na tento výše zmíněný posuv tj. jeho možné příčiny. 

2. Podrobněji diskutovat využití spektroskopie při tvorbě modelovací strategie. 

 

Závěrem konstatuji, že předložená práce splňuje všechny nároky obecně kladené na 

doktorskou dizertační práci a po úspěšné obhajobě doporučuji udělení titulu PhD.  
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