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Předložená habilitační práce s názvem „Príprava a bioanorganická chémia funkcionalizovaných 

polyxometalátov “ je koncipována jako komentovaný přehled autorových prací publikovaných 

v rozmezí let 2015-2020. Vlastní text pak čítá celkem 45 stran a má obvyklé členění. Práci 

zahajuje úvod, který poskytuje přehledný a ucelený popis stavu poznání v oblasti, do níž spadá 

vlastní výzkumná činnost uchazeče. Následuje shrnutí stěžejních autorových vědeckých 

výsledků a poté ještě shrnující a zobecňující závěr. Dále jsou uvedeny kopie publikací uchazeče, 

které byly podkladem habilitační práce. Těchto publikací je celkem deset. V osmi případech se 

jedná o původní články popisující výzkum, na kterém se uchazeč podílel. Doplňuje je obsáhlý 

přehledný článek publikovaný v roce 2016 v referátovém časopisu Coordination Chemistry 

Reviews a ještě komentář zabývající se názvoslovím kyslíkatých kyselin včetně izo- a 

heteropolykyselin aniontů publikovaný v časopisu Chemické listy. Ve čtyřech původních pracích 

a v komentáři k názvoslovným pravidlům je uchazeč prvním autorem. Pouze v jedné publikaci 

z devíti, které mají jasně deklarovaného autorské role, je ale uchazeč autorem korespondujícím.  

Na vlastním textu práce velmi oceňuji jeho logickou a didakticky skvěle rozvrženou 

strukturu. Práce formulována jasně, čtivě a obsahuje mizivé množství chyb. Z nich za zmínku 

stojí snad jen některé chybějící bibliografické údaje (ref. 13a na straně 8), drobné chyby na 

straně 28 dole (řádek 5 zdola) nebo zkrácené formulace heteropolyaniontů v kapitole 2.2, které 

jsou vysvětleny až poté, co je autor v práci chvíli používá. Celkově musím ale i tak konstatovat, že 

číst podobné práce je pro oponenta potěšením i poučením. 

Ani k odborné stránce habilitační práce nemám výhrad. Prezentované výsledky jsou 

vědecky originální a přínosné. Ukazují navíc na uchazečovu schopnost pracovat v mezinárodním 

týmu a svou výzkumnou tématiku rozvíjet novými perspektivními směry. Kvalitu výzkumné 



práce Dr. Krivosudského zcela jasně prokazuje kvalita publikovaných prací, jež obstály 

v náročném recenzním řízení. Oceňuji zejména původní práci publikovanou v roce 2015 

v časopisu Inorganic Chemistry, který patří v oboru k naprosté špičce. K práci vnáším následující 

dotazy, které lze chápat spíše jako podnět k diskusi a žádost o poučení.  

1) Zajímalo by mě, jak byly lokalizovány atomy fluoru a vodíkové atomy na 

koordinovaných molekulách vody v krystalové struktuře dodekavanadičnanového aniontu 

[V12O30F4(H2O)2]4– a zda byla získaná strukturní informace konfrontována například s výsledky 

měřením spekter 19F NMR v roztoku. 

2) Další dotaz směřuje k biologické aktivitě polyoxometalátů. Jaký je metabolismus 

polyoxometalátů a jaké je jejich další biologické působení kromě aktivity antibakteriální a 

enzymově inhibiční, které byly uchazečem již studovány? Dále prosím uchazeče o nastínění 

dalších směrů, kterými by chtěl výzkum biologických vlastností dále směřovat.  

Celkově konstatuji, že habilitační práce RNDr. Lukáše Krivosudského, Ph.D., je velmi 

zdařilé dílo, které jasně demonstruje vědecké kvality uchazeče ve smyslu plánovat a provádět 

výzkumné aktivity, používat moderní výzkumné postupy a metody, analyzovat nashromážděné 

výsledky, kriticky je interpretovat a posléze jasně formulovat závěry a publikovat je v odborném 

tisku a to jak samostatně tak i v rámci širšího mezinárodního týmu. V širší perspektivě práce 

dokládá také uchazečovy pedagogické schopnosti, které jsou samozřejmou a podstatnou částí 

vědeckopedagogické činnosti, která se od docenta očekává. V souhrnu proto práci doporučuji 

k dalšímu řízení a navrhuji, aby byla uchazeči po proběhnutí habilitačního řízení udělena 

vědeckopedagogická hodnost docent. 

 

 

 


