
Posudek školitele na disertační práci RNDr. Marka Vetešky:  

„Využití molekulárních simulací při komplexní strukturní analýze 

vrstevnatých materiálů“ 

Práce využívá metod molekulárních simulací převážně v programu Materials Studio pro 
řešení struktur různých typů vrstevnatých materiálů a jejich interkalantů nebo absorbentů. 
V první části práce jsme seznámeni s modelovanými typy vrstevnatých materiálů – podvojné 
vrstevnaté hydroxidy, montmorillonity a organofosfáty. Dále jsou zmíněny využívané metody 
molekulárních simulací a rtg. difrakce. Ve druhé části práce jsou uvedeny souvislosti mezi 
experimentálními a simulovanými daty a jak lze oboje vhodně využít pro výsledný model 
řešené struktury. Rovněž jsou uvedeny rozšířené anotace čtyř prezentovaných publikací 
týkajících se řešení vrstevnatých struktur. V dalších částech práce jsou uvedeny seznamy 
výsledků a aktivit a čtyři, výše anotované články v plném znění. 

Prezentované výsledky ukazují vhodnost použití molekulárních simulací pro strukturní 
analýzu neuspořádaných struktur a možnosti zkoumání sorpčních vlastností organických 
molekul na povrchu vrstevnatých struktur. Jsou vyřešeny struktury podvojného vrstevnatého 
hydroxidu interkalovaného pyrentetrasulfonovou kyselinou pro různé reálné vzorky měřené 
za různých relativních vlhkostí, jsou spočítány optimální množství molekul vody ve vzorku 
s mezirovinnou vzdáleností 1,430 nm. Dále jsou spočítány interakce mezi fenoly a anilíny při 
adsorbci na povrch montmorillonitu a modifikovaného montmorillonitu přičemž výsledky 
ukazují, že adsorpce je ovlivněna přítomností vody i modifikací povrchu montmorillonitu. 
V poslední práci bylo ukázáno, jaký vliv má tvar hostitelské struktury spolu s délkou a typem 
interkalovaných molekul 1,n diolů na způsob uspořádávání mezivrství, mezirovinou 
vzdálenost a výsledné vlastnosti vyřešeného materiálu.  

Výsledky práce jsou předmětem tří publikací v odborných časopisech s IF, jedné 
strukturní a dvou teoretických v recenzovaném časopise, přičemž u dvou z nich je student 
prvním autorem. RNDr. Marek Veteška dle mého názoru prokázal dobrou teoretickou znalost 
oboru, prováděl rozsáhlé simulační výpočty, analyzoval jak výpočetní postupy, tak výsledky 
simulací do co nejmenších podrobností s cílem získat co nejpřesnější řešení ze všech 
možných, odpovídající reálným materiálům. Ačkoliv se nevyvaroval časových prodlev během 
studia, prokázal velmi dobrou schopnost na základě svých výpočtů a analýz vyvozovat 
odpovídající závěry a disertační práci dokončit. Disertační práce dle mého názoru svým 
obsahem i prezentovanými výsledky splňuje požadavky kladené na disertační práci. 
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