
Oponentský Posudek Disertační práce 
 
Mgr. Tomáše Davida 
S názvem Geminální bis(fosfináty) 
Studijním program: Anorganická chemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. 
 
Práce předložená k obhajobě je velmi dobře a jasně sepsána, byť v poměrně stručném 
rozsahu. Potřebné informace a experimentální data jsou však dostupné ze tří článků 
publikovaných v kvalitních mezinárodních časopisech a jednoho rukopisu ve stádiu těsně před 
dokončením. Práce zahrnuje základní studii přípravy velké série strukturně diversifikovaných 
geminálních bis(fosfinátů) za použití namnoze inovativních syntetických postupů, plnou 
charakterizaci látek a studium vlastností potřebných pro zamýšlené využití v oblasti 
diagnostických sloučenin pro nukleární medicínu, t.j. pro tvorbu komplexů s  radionuklidy 
Cu2+.  Studium zahrnuje detailní stanovení chemické stability látek, jejich acidobazických a 
komplexačních vlastností a ověření schopnosti neadsorbovat se na hydroxyapatit. Toto 
studium bylo úspěšné dokončeno, vedlo k potenciálně velmi zajímavým vlastnostem nových 
typů ligandů a z nich odvozených komplexů. Tyto části práce byly již završeny publikací           
v časopisech, kde prošly peer-review  a výsledky lze pokládat za velmi kvalitní. Poznatky ze 
studia základních sérií byly dále promítnuty do přípravy dvou typů makrocyklických ligandů 
cyclamového typu, v nichž je jeden atom dusíku substituován buď geminálním 
bis(fosfinátem) nebo směsnou geminální fosfináto-fosfonátovou skupinou dostupnou oxidací 
prvního typu ligandu, a to za použití nově vyvinuté metody. I pro tuto část práce je zřejmé, že 
se podařilo dosáhnout zamýšlených cílů. Jak bylo prokázáno na základě detailních studií, 
komplexační charakteristiky připravených makrocyklických ligandů jsou velmi zajímavé, 
především pro rychlou kinetiku tvorby měďnatých komplexů a jejich dobrou selektivitu pro 
tento kation. Stejně tak jsou velmi zajímavé a nové vlastnosti připravených komplexů, k nimž 
se řadí jejich dobrá stabilita a výrazně snížená kinetika disociace. Výsledky zde obsažené tak 
vykazují charakter výrazného základní přínosu pro chemii těchto nových sloučenin a tvoří 
zajímavý základ, na nějž bude možné dále navazovat při syntéze širších sérií 
makrocyklických ligandů s geminálním fosfináty, a při eventuálních studiích potenciální 
aplikace těchto typů ligandů v PET.  
 
K práci mám několik otázek a připomínek, které jsou vesměs spíše formálního charakteru.  
 
Abstrakt, str. 4/5: Poslední věta se zdá být poněkud příliš optimistická, pro případnou aplikaci 
v nukleární medicíně bude třeba doplnit poznatky řadou dalších testů, které zatím asi nebyly 
provedeny. 
 
Str. 10, první  věta: "dissociate back or re-arrange" by měly být přehozeny, pro lepší smysl 
textu. 
 
Str. 10,  3. věta nad obrázkem has/ have 
 
Obr. 6: Logičtější by bylo číslování ligandů v prvních sloupcích od strukturně jednodušších 
po složitější, t.j. látky s centrálním Me, Et, Ph, Bn v prvním sloupci a ve druhém zespodu  
nahoru. 
 
Str. 12: poslední schéma: na levé části reakčního schématu chybí 2. 
 






