ní práce Mgr. Jakuba Chalupského
Disertační práce je napsána v českém jazyce, v rozsahu ca. 130 stran. Práce je z oboru teoretické
chemie a zabývá se výpočetní chemií biradikálů a sloučenin přechodných kovů. Hlavní motivací
jsou předpovědi a studium biradikálových molekul s velkým IHAE (inverse heavy atom effect), a
molekul s měřitelným porušením parity (PV, parity violation). Společným jmenovatelem celé práce
jsou pak pokročilé výpočetní studie systémů s otevřenými elektronovými slupkami, zejména pak
zahrnutí spin-orbitální interakce (SOC, coupling) a její uplatnění a výpočty v různých problémech,
kde je nutno SOC zahrnout. Práce dle mého představuje zajímavý a kvalitní základní výzkum, a je,
s vyjímkou některých rušivých hovorových výrazů dobře napsána i pro nezasvěceného čtenáře.
Práce vedla ke třem publikacím v impaktovaných časopisech. Zde vyzdvihuji zejména publikaci
v časopise Journal of the American Chemical Society. Materiál na další dvě připravované publikace
je prezentován v samotné práci. Je velká škoda, že i tento materiál autor nestihl, pravděpodobně
z časových důvodů, opublikovat. Pokud bude možné navržené molekuly s měřitelným PV nebo
IHAE efektem připravit bude opravdu zajímavé porovnat jejich předpovězené a skutečné vlastnosti.
Formální stránka
Délka práce je přiměřená, struktura je téměř v pořádku, chybí seznam zkratek pro nezasvěceného
čtenáře. Též chybí popis, v dnešní době už snad i povinný, které části projektů vypracoval autor
sám a které vypracovali jiní (jak vidno z relativně dlouhých seznamů autorů na publikacích), i když
tato informace částečně vyplyne po přečtení tezí. Text je vhodně doplněn kvalitními obrázky a
tabulkami s legendou. Diskuse, kapitola 4.1.1 je poněkud vyčerpávající v dobrém i špatném slova
smyslu. Zajímavé je stručné shrnutí praktických poznatků, které skutečně můžou být užitečné pro
studenty pokračující v projektu. Zkušenějšímu čtenáři budou ale připadat některé z nich nadbytečné.
Trochu ruší různé hovorové výrazy typu „sílou“, „dosazení do vzorečku“, „ rozhřešení “, „lehce
zkroutit geometrie“ apod.

Zmátly mne neobvyklé barvy atomů v obrázcích, např. uhlík bývá

typicky zelený, ale toto může být subjektivní.
Jednotlivé kapitoly
Teoretický úvod velmi dobře navozuje problém a není ani příliš stručný ani čtenáře nezahlcuje
odvozovacím/opisovacím exhibicionismem. Líbí se mi rozbor situace a navození problémů. Na
straně 14 nahoře by se hodil vysvětlující obrázek obsazení elektronů pro jednotlivé stavy.
Nezasvěceného čtenáře může zmást střídání kulatých a šikmých závorek pro integrály prostorových
orbitalů a jednoelektronových spinorbitalů na str. 19. Str. 21, nejsem si jistý zda hlavním důvodem

pro použití GTO místo STO není spíše možnost faktorizace GTO integrálů. Str. 24 „Neaktivní“
místo „inaktivní“. Str. 29, chybí alespoň zmínka o jedné z nejpoužívanějších metod zahrnutí rel.
efektů, effective core potentials, i když se to práce přímo netýká.
Výsledky a diskuse
4.1.1 Studie karbenů představuje jednu ze stěžejních kapitol práce, autor zde velmi podrobně
zkoumá normální a inverzní HAE a používá modelů a multireferenčních výpočtů se zahrnutím SO
interakce ke zkoumání za jakých podmínek jaký efekt nastane. Oceňuji velmi důkladný rozbor a
podrobnou diskusi, takto má snad i vypadat vědecká práce. Nicméně pro publikaci ale asi bude
třeba diskusi zkrátit, neb je přece jen příliš detailní pro obecného čtenáře. Není mi úplně jasná
motivace pro použití PNAO a NHO v rozboru. Proč ne třeba NBO nebo NLMO, souvisí to
s jednocentrovou povahou SOC? Při studiu efektů rotace kolem vazby dost chybí představa či
obrázek nějakého potenciálu, např. str. 69...opravdu je rotace kolem C:-C vazby víceméně volná, a
platí to obecně? Na stejném místě, str. 69 dole...není mi jasné, jaký mezomerní efekt má mít
skupina GeH3 nebyl by lepší výraz hyperkonjugace? Jak by to vypadalo s IHAE kdyby místo
vodíků na GeH3 skupině byly třeba fluory? Strana 44-46, může problém být v rozpouštědle, které
předpokládám ve výpočtu chybí? Str. 73 uprostřed, „Tím pádem NEMÁ...“.
4.1.2 Porušení parity.

Dobré vysvětlení problematiky, rozbor i diskuse, nápad se jeví

proveditelným. Potřebné podmínky vedou k poněkud exotickým molekulám, jak to bude se
stabilitou navržených molekul, pokusil se autor nějak zkoumat jejich případnou stabilitu? Nebude
zásadní problém vyrobit a oddělit potřebné enantiomery? Skutečné molekuly nemusí mít ty
potřebné geometrické parametry a navzdory dobrému teoretickému rozboru bude asi nejzásadnější
problém posléze nějaký stabilní a měřitelný systém syntetizovat. Dokázal byste odhadnout, jaký
efekt bude mít např. substituce vodíků na -XH2 skupinách za fluory?
4.2.1 plus publikace I. Zatímco multireferenční výpočet jsou pravděpodobně nejblíže skutečnosti,
trochu mne zarazila kvalita báze na Cu v DFT výpočtech. Double zeta kvalita ve valenčním
prostoru pro 3d přechodný kov se mi zdá nedostatečná, přestože je báze doplněna difúzními
funkcemi. Zda toto má vliv na špatnou předpověď pořadí stavů je sice méně pravděpodobné,
nicméně doporučuji ověřit. Co se týče špatného pořadí stavů s DFT, možná by to chtělo zkusit
některý z modernějších funkcionálů, které dávají lepší výsledky pro danou problematiku, např. my
máme dobré zkušenosti s OPBE či PBE0 (ovšem pro lanthanoidy).

4.2.2 plus publikace II. Není úplně zřejmé, na které části publikace s osmi jmény na listu autorů
vlastně autor tezí pracoval, viz komentář nahoře.
4.2.3 plus publikace III. Proč zde DFT zafungovalo a v projektu 4.2.1 ne? Myslíte, že substituce
jednotlivých ligandů [RuCl6]4- by dovolila pozorovaný efekt „ladit“ např. v závislosti na
permitivitě?
Závěr dobře shrnuje dosažené výsledky.
Otázky do diskuse
V diskusi zodpovězte a komentujte výše označené problémy.

uji
.D.

V Praze dne 10. 6. 2011,

Doc. Mgr. Michal Straka, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie,
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