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Posudok 

 na habilitačnú prácu RNDr. Lukáša Krivosudského, PhD., s názvom  

„Príprava a bioanorganická chémia funkcionalizovaných polyoxometalátov“ 

 

Predložená habilitačná práca je spracovaná vo forme zhrnutia výsledkov prác autora 

publikovaných v prestížnych karentovaných časopisoch do troch jednotiacich celkov s 

názvami „Využitie peroxidovanadičnanov pri príprave polyvanadičnanov“, „Bioanorganické 

aplikácie polyoxometalátov“ a „Názvoslovné problémy v chémii aniónov kyselín 

a polyoxometalátov“.  Habilitačná práca Dr. Lukáša Krivosudského sumarizuje jeho výsledky 

vedeckej činnosti v oblasti prípravy a prevažne štruktúrnej charakterizácie hlavne  

polyoxometalátov na báze vanádu a zároveň popisuje a porovnáva antibakteriálne a inhibičné 

účinky polyoxometalátov, ktoré autor pripravil a polyoxometalátov, ktoré pre tento účel už 

boli publikované.  

Habilitačná práca je rozdelená v jednotlivých celkoch do niekoľkých častí, pričom 

v prvej časti prvého celku autor stručne uvádza čitateľa do problematiky využitia 

peroxidovanadičnanov pri príprave polyvanadičnanov a konštatuje, že prevažnú väčšinu 

polyvanadičnanových komplexov s obsahom peroxidoligandu možno odvodiť zo špeciačných 

štúdií vo vodných roztokoch. V druhej časti komentuje dosiahnuté vedecké výsledky so 

zameraním na prípravu fluórovaných polyoxometalátov, v ktorej uvádza aj 51V NMR spektrá 

reakčnej sústavy s cieľom identifikovať prítomné častice počas syntetického postupu. Tretia 

časť prvého celku pojednáva o príprave vanadomolybdénanov a na základe jeho vedeckého 

bádania zistil, že významnú úlohu pri ich konečnom zložení zohráva hodnota pH roztoku, 

z ktorého sa vylučujú. Súčasťou každej časti je aj popis vybraných zaujímavých štruktúr 

z danej skupiny zlúčenín. V prvej časti druhého celku autor sumarizuje poznatky o interakcii 

dekavanadičnanov funkcionalizovaných Cu(II) a Co(II) iónmi s proteínmi pričom ako 

sledované parametre tejto interakcie boli zvolené zmeny chemických posunov v 51V NMR 

spektrách a hlavne zmeny v polšírke NMR signálov. V ďalších častiach sú vyvodené závery 



o antibakteriálnej aktivite polyoxometalátov na báze vanádu, molybdénu 

a volfrámu, inhibičnej aktivite Ca2+-ATPázy a Na+/K+-ATPázy polyoxovolframanov 

a zlúčeniny nestechiometrického zloženia s obsahom fosfotetradekavanadičnanového aniónu. 

Záverečný celok ukazuje vklad autora aj k názvoslovnej problematike polyoxometalátov. 

V závere autor sumarizuje svoje najvýznamnejšie dosiahnuté výsledky. 

Súčasťou práce je aj zoznam použitej literatúry (57 odkazov), ktorého súčasťou sú aj 

pôvodné vedecké práce autora.  

Práca je po štylistickej aj grafickej forme spracovaná na výbornej úrovni s 

minimálnym počtom chýb a preklepov. K práci mám minimum pripomienok: 

1. Str. 16, pojem „mnohokomponentný“ reakčný systém je vhodné nahradiť pojmom 

„viaczložkový“ 

2. Str. 18, Obr. 7, DTA a TG krivky je vhodné farebne rozlíšiť  

3. Str. 26, označenie atómov VB a VC je vhodné uviesť so správnym indexovaním 

4. Str. 28, Obr. 15, je vhodné uviesť označenie signálov (podobne ako v Obr. 4 na str. 

15) 

5. Str. 30, Tab. 3, je vhodné uviesť, čo znamená horný index „a“. Je možné 

dohľadanie v pôvodnej publikácii, avšak pre čitateľa je pohodlnejšie, ak by 

vysvetlenie bolo uvedené aj v jednotiacom komentovanom texte. 

A niekoľko  návrhov na diskusiu: 

1. Na strane 19 a 20 sú popísané 51V NMR spektrá častíc vznikajúcich v závislosti od 

pridaných reaktantov k zmesi V2O5 v N(CH3)4OH. Na základe čoho bolo určené 

zloženie jednotlivých častíc? 

2. Na strane 23 sú popísané 51V NMR spektrá piatich sústav. Je možné vysvetliť zámer 

voľby experimentálnych meraní NMR spektier (a) až (e)?  

3. Na strane 31, v kapitole 2.2 sú popísané antibakteriálne účinky polyoxometalátov proti 

Moraxella catarrhalis. Je možné zovšeobecniť kritérium výberu práve testovaných 29 

polyoxometalátov?  

4. Štúdia inhibície iónových púmp (príloha VIII) sú zamerané na biologické testovanie 

známych vybraných polyoxovolfrámanov. Sú syntetické postupy prípravy týchto 

komplexov niečím špecifické a jedinečné tak ako v prípade peroxido-metódy na 

syntézu nových polyoxomolybdénanov?    

5. Na strane 37 je zobrazené 51V NMR spektrum komplexu s označením PV14. Boli 

pozorované zmeny v týchto spektrách s časom (napr. po 48 alebo 96 hodinách, čo je 

obvyklý čas trvania biologických testov)?  



6. Aké praktické využitie možno očakávať z výsledkov Vašej práce a aké sú Vaše plány 

do budúcnosti v oblasti chémie polyoxometalátov? 

Z dosiahnutých výsledkov ako aj z predloženej habilitačnej práce možno vyzdvihnúť 

nasledovné fakty: 

Autor je významným prispievateľom v oblasti prípravy a charakterizácie 

polyoxometalátov so zameraním na polyoxovanadičnany, čo potvrdzuje jeho značný 

príspevok v tejto oblasti v publikáciách evidovaných v databázach WOS a Scopus, ktoré 

prešli riadnym recenzným konaním. 

Prezentované výsledky sú v habilitačnej práci spracované prehľadne so zreteľom na 

hľadanie korelácií výsledkov získaných rôznymi metódami.   

Dosiahnuté najvýznamnejšie výsledky autora: rozvoj peroxido-metódy na syntézu 

nových POM, príspevok k tvorbe nových fluorovaných izopolyvanadičnanov ako 

perspektívnej skupine látok s využitím v katalýze a ako aditív v proteínovej kryštalografii, 

syntéza vanadomolybdénanu s využitím v proteínovej kryštalografii, využitie nie až tak 

bežnej 51V NMR spektroskopie pre štúdium mechanizmu reakcií. 

Záverom konštatujem, že predložená habilitačná práca svojou úrovňou a spracovaním 

plne zodpovedá štandardným požiadavkám na prácu tohto druhu. Odporúčam habilitačnú 

prácu prijať ako podklad na obhajobu a udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“ v 

odbore „anorganická chémia“.  

 

 

Košice, 3.5.2022                doc. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D. 

 

 
 

      


