
Posudek oponenta na diplomovou práci Simony Sedláčkové s názvem 

„Komplexy polydentátních ligandů“ 

Předložená diplomová práce si vytyčila za cíl studium chování dvou polyamino-polyfosfonátových 

ligandů, hexamethylendiamintetrakis(methylenfosfonové kyseliny) (HMDTMP) a 

diethylentriaminpentakis(methylenfosfonové kyseliny) (DTPMP), v roztoku. Metodou 31P NMR a 

potenciometrických titrací byly stanoveny protonizační konstanty, a potenciometrickými titracemi 

byly stanoveny konstanty stability komplexů s vybranými ionty kovů (celkem osmi). Rozsah odvedené 

experimentální práce je značný (potenciometrické titrace byly prováděny ve dvou poměrech), a jistě 

dostatečný pro diplomovou práci. 

Úvod je napsán přehledně a poskytne čtenáři na jedenácti stranách dobré uvedení do chemie a 

aplikací aminofosfonátů, a kapitola „Cíl práce“ jasně definuje řešený problém. Po úsporně (ale 

výstižně) napsané Experimentální části následuje přehled dosažených výsledků a jejich diskuse, velmi 

ilustrativně provázená distribučními diagramy studovaných systémů. Práce má celkem 53 stran, a 

přináší řadu nových výsledků. Nicméně práci se bohužel nevyhnuly drobné chyby, které poněkud 

snižují celkový dojem z četby. V některých pasážích je množství chybek poměrně velké, a proto se i 

přes značný rozsah experimentální práce a velké množství zjištěných nových dat kloním spíše 

k hodnocení „velmi dobře“. 

Faktické připomínky: 

Glyfosát se neaplikuje jako ochrana proti škůdcům, ale jako herbicid. 

V souvislosti se syntézou N–C–P uspořádání se standardně používá jmen obou autorů, jako tzv. 

Moedritzerova-Iraniho reakce (str. 8). 

V mechanismu Kabachnikovy-Fieldsovy reakce je intermediát vzniklý ze dvou reaktantů zakreslen nad 

šipkou jako další přidávaný reaktant (Obr. 1). 

V diskusi speciace ligandu H10L
2 na str. 23 vypadla konstanta pro (H4L)6– 8,26 a došlo k posunu dalších 

hodnot a uvedení nesmyslné hodnoty pro (H8L)2–. 

Na str. 10 uvádíte, že adsorpce je endotermická a provází ji nárůst entropie. Nebývá to opačně? 

Člověk by čekal spíše exotermickou interakci s povrchem díky vzniku koordinačních vazeb a mírné 

snížení entropie díky úbytku částic v systému a lepšímu uspořádání povrchové vrstvy. 

Na str. 24 píšete: „V porovnání s dříve stanovenými hodnotami jsou tyto hodnoty protonizačních 

konstant podstatně vyšší, přesto v pozorovaném rozsahu pH nebyla pozorována plná deprotonizace 

ligandu. V této práci bylo dosaženo o něco vyšších hodnot, než byly publikovány a v silně bazické 

oblasti bylo dosaženo plné deprotonizace ligandu, což může být připsáno vysoké čistotě použitých 

látek, zahrnutí kalibračníh parametrů do výpočtů nebo využití odlišného softwaru k výpočtu.“ Tato 

pasáž na mne působí jako protimluv – pokud mám stanoveny hodnoty protonizačních konstant, je 

jasné, v jaké oblasti pH budou zastoupeny jaké částice. S vyšší logK se (de)protonizace musí nutně 

posunout do oblasti s vyšším pH, a čistota nebo metoda zpracování dat v tom nehraje žádnou roli. 

Patrně se Vám tu pomíchala diskuse výsledků z potenciometrie (kde nebyla pokrytá silně bazická 

oblast) a NMR titrace. 



Formální připomínky: 

HMDTMP = HMDTPM (str. 9,10)= HMDTP (str. 11) = HMDTPMP (str. 19) = HDTPMP (str. 49) 

Mít v kapitole pouze jedinou podkapitolu je poněkud zbytečné dělení (podkapitola 1.2.1 v kapitole 

1.2). 

Poměrně hodně nedostatků v interpunkci. 

Nevyrovnaná estetika strukturních vzorců uváděných v obrázcích. 

Malé množství překlepů – extra-skeltární (str. 12), limitujícím (str. 14), odkaz na Obr. 5 má být Obr. 8 

(str. 15), tertramethylamonia (str. 19), Nernstovská (špatně) vs. nernstovská (správně). 

99mTcMDP není kyselina methylendifosfonová, ale její komplex s 99mTc (str. 13). 

Považovat Ni2+ za biologicky relevantní ion je nezvyklé (str. 18). 

Není uveden zdroj ligandů. 

Skleněná argentchloridová elektroda je především kombinovaná elektroda. 

Obrat „hodnoty pH byly upřesněny za pomocí pH-metru“ (str. 21) je poněkud nešikovný. 

Primární a sekundární protonizace fosfonových skupin je nezvyklé vyjádření – mělo by být spíše první 

a druhá protonizace fosfonátových skupin. 

V kapitole 4. Výsledky a diskuze došlo k posunu v číslování obrázků – Obr. 7 má být ve skutečnosti už 

Obr. 10. Chyba je propagována dále až do konce práce. 

Při diskusi speciace ligandu H8L
1 chybí u H2L náboj 6– (str. 22), zatímco u jiných částic je náboj 

důsledně uváděn. 

Uvádět referenci 32 z 1994 jako nedávno publikovanou práci je poněkud zavádějící (str. 30). 

Hodnocení, že stanovené hodnoty konstant jsou OPĚT o něco vyšší, je poněkud nepatřičné. Navíc 

dost záleží na použitém základním elektrolytu – bohužel není uvedeno, v jaké iontové síle pracovali 

autoři ref. 32. 

Na Obr. 15 a 16 (str. 34) je chybně uveden náboj částice [Ni2L]4–. 

Pokud mluvíte o tom, že se částice „začínají tvořit“, pak by mělo udávané pH odpovídat místu, kde se 

v distribučním diagramu viditelně odchyluje speciační linie od osy x, a ne bodu, ve kterém jsou částice 

zastoupeny už v desítkách procent (viz diskuse a distribuční diagramy na str. 45–47). 

Drobné nesrovnalosti v literatuře – objevení bezpatkového fontu v ref. 8, nezkrácená křestní jména 

v ref. 25, drobný překlep v ref. 7. 

Jaké hydroxidočástice byly zahrnovány do výpočtů? V systému Ni s HMDTMP je –301, zatímco 

v systému s DTPMP vzniká ve stejné oblasti pH částice –401. Jedna z nich je patrně překlep. 

 



Dotazy k obhajobě: 

Jak seděla vypřesněná koncentrace zásobního roztoku ligandu na koncentraci spočtenou z navážky? 

Na str. 23 uvádíte, že první tři protonizace skeletu (L2)10– probíhají na atomech dusíku. Co Vás k této 

domněnce vede? Obvykle je dienový skelet protonizován na dvou krajních aminoskupinách, a třetí 

protonizace je dosti bráněna. Grafický výnos δP na str. 26 bohužel začíná u pH 11 a nepokrývá oblast 

třetí pKa. Nicméně bych pro jistotu poprosil o kontrolu přiřazení signálů terminální/centrální 

fosfonátové skupiny, v příbuzném ligandu DTTAP s centrální fosfonátovou skupinou byl pozorován 

podobný průběh jako u avizované terminální skupiny v DTPMP, viz Chem. Eur. J. 2003, 9, 5899. 

Na Obr. 11 na str. 27 jsou ukázány titrační křivky a jejich proložení fitem, které ale v bazické oblasti 

není úplně dobré. Nějaké vysvětlení, co by se v roztoku mohlo dít? 

V systému Cu2+–H8L
1 byly stanoveny pouze konstanty 411 a 412. Píšete, že ze stanovených konstant 

stability vyplývá, že se na koordinaci podílí dusíkové atomy. Co Vás k tomuto závěru vede? 

Byly učiněny pokusy o izolaci pevné fáze a přípravu monokrystalu (např. hydrotermálně apod.)? 

Na Obr. 14 (str. 33) v bazické oblasti chybí část zinku – součet speciací zjevně nedosahuje 100 %. 

Proč? 
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