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OPONENTSKÝ POSUDOK HABILITAČNEJ PRÁCE 
  

 RNDr. Lukáša KRIVOSUDSKÉHO, PhD. 

 

PRÍPRAVA A BIOANORGANICKÁ CHÉMIA FUNKCIONALIZOVANÝCH 

POLYOXOMETALÁTOV 

 

Predloženú habilitačnú prácu vo vednom odbore Anorganická chémia 

vypracoval RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD. na Katedre anorganickej chémie 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2021. 

Prácu tvorí okolo 40-stranová textová časť, ktorá analyzuje súčasný stav 

problematiky chémie polyoxometalátov a hlavné smery výskumu RNDr. Lukáša 

Krivosudského, PhD. smerované najmä na polyoxovanadičnany. Autor názorne 

opisuje najdôležitejšie výsledky vlastného výskumu v členení jednotlivých 

tematických celkov, ku ktorým patria syntéza polyoxovanadičnanov a 

polyoxometalátov a bioanorganické témy spojené s biologickou aktivitou 

polyoxometalátov. Téma habilitačnej práce je modernou vednou disciplínou v 

odbore anorganickej chémie, ktorá svojim významom zasahuje do ďalších 

vedných oblastí súvisiacich s biologickými vedami. Zahŕňa pomerne široké 

spektrum čiastkových tém obsiahnutých v podkapitolách habilitačnej práce, 

ktoré súvisia s niektorými vlastnosťami polyoxometalátov, ako sú toxicita, 

interakcia s proteínmi, enzýmami a iónovými pumpami v bunkových 

membránach. Vysoko oceňujem, že autor sa zameral na menej známe 

vlastnosti polyoxometalátov. Pomerne podrobne sú popísané spôsoby syntéz 

polyoxometalátov, najmä polyoxovanadičnanov. Autor sa dotkol aj kľúčových 

metód a menoval aj dôležité objavy tohto výskumu. Veľmi oceňujem výsledky 

týkajúce sa interakcie konkrétnych aniónov polyoxometalátov s biopolymérmi a 

mikroorganizmami. Najmä v testoch zameraných na antimikrobiálne vlastnosti 

sa vyžadujú podmienky vhodné pre rast mikroorganizmu a zároveň 

zachovávajúce stabilitu príslušného polyoxometalátu. 

Súčasťou práce sú aj závery a prílohy pozostávajúce z 10-tich 

publikovaných prác, pričom v piatich z nich je RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD. 

prvým autorom. Habilitačná práca je prehľadom autorovej vedeckovýskumnej 
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aktivity za pomerne krátke obdobie. Výber pôvodných vedeckých prác, ktoré 

autor publikoval a ktoré sú aj súčasťou príloh, vyšli v kvalitných vedeckých 

recenzovaných časopisoch zameraných na anorganickú a bioanorganickú 

chémiu. Jedna z prác je zameraná na názvoslovie zlúčenín tohto typu, čo je 

cenným prínosom autora pre nomenklatúru a výuku chémie. Vyzdvihol by som 

aj prácu, ktorá bola publikovaná v prestížnom časopise Coordination Chemistry 

Reviews, ktorá sumarizuje súčasný stav problematiky chémie 

polyoxovanadičnanov. Ostatné priložené publikácie sa zaoberajú originálnou 

tematikou zameranou na chémiu a biologickú aktivitu polyoxometalátov. 

Podľa databáz RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD. publikoval vyše 20 

pôvodných vedeckých prác, ktoré boli citované viac ako 200-krát. Počet citácii 

posledné roky narastá. Uvedené skutočnosti jednoznačne dokazujú aktívny 

podiel autora vo vedeckom výskume kolektívu Katedry anorganickej chémie 

najmä v oblasti polyoxometalátov a ohlas na tieto práce na inštitútoch v 

zahraničí. 

 

K habilitačnej práci ani k vedeckým výsledkom uchádzača nemám 

žiadne zásadné výhrady ani pripomienky. Ako námet do diskusie by som rád 

poznal autorov názor na niektoré otázky týkajúce sa tejto problematiky: 

 

1. Vyššie polyoxometaláty by mohli byť (podobne ako organické 

polyelektrolyty) vhodné komponenty pre prípravu organizovaných vrstiev tzv. 

layer-by-layer assemblies. Tie sa pripravujú alternujúcou depozíciou 

monomolekulových vrstiev polymérnych iónov so striedajúcim sa nábojom. Boli 

publikované vedecké práce takýchto materiálov? 

2. Existujú zlúčeniny polyoxometalátov v ktorých vystupujú anióny ale aj 

náboj kompenzujúce oligomérne katióny ako jednotky s relatívne vysokou 

molekulovou hmotnosťou?  

3. Aké nanomateriály je možné pripraviť z polyoxovanadičnanov alebo 

iných polyoxometalátov? 

4. Aké sú výzvy a ďalšie trendy moderného rozvoja chémie 

polyoxometalátov? 
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Na základe vyššie uvedených skutočností konštatujem, že predložená 

habilitačná práca spĺňa všetky formálne náležitosti. Práca jednoznačne 

dokazuje, že RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD. je kompetentnou vedeckou 

osobnosťou plne spôsobilou k tvorivej vedeckej a pedagogickej práci v odbore 

chémia so špecializáciou v anorganickej a bioanorganickej chémii a 

odporúčam, aby mu po obhajobe predloženej habilitačnej práce bol priznaný 

vedecko-pedagogický titul docent. 

 

V Bratislave 21.3. 2022          prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. 


