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     Předložená práce navazuje na koncept laboratoře vedené nyní Dr. Bohumirem Grünerem, 

která se boranovou chemii zabývá již více než půl století. Práce je více méně tradičně členěná 

na Úvod, Cíle disertace, Výsledky a diskuse a Závěr. Dále obsahuje několik dodatků, kde 

Appendix 1 poskytuje informace o fyzikálně chemických metodách použitých pro 

charakterizaci připravených látek, Appendix 2 zahrnuje experimentální data a poslední 

Appendix 3 je seznamem použité literatury. Vzhledem ke svému profesnímu profilu jsem se 

při hodnocení práce zaměřil hlavně na části zabývající se karborany. Ostatně „Carborane 

srtructural blocks..“ jsou i v titulu předložené práce. 

     Ihned v úvodu musím konstatovat, že si kandidát v první kapitole INTRODUCTION, 1.1 

CARBORANES značně ulehčuje práci. V exaktních vědách se přepokládá, že v této části je 

shrnutí poznatků o daném oboru, kde se samozřejmě citují všechny použití prameny. 

Vzhledem k tomu, že jsem se téměř celý profesní život zabýval karborany, byl jsem 

překvapen s jakou laxností Mgr. Nekvinda tuto část zpracoval. Před lety jsem oponoval 

diplomovou práci tehdy diplomanta Jana Nekvindy a jestli se pamatuji dobře, na podobný 

nešvar jsem tenkrát upozorňoval. Na co jsem tenkrát diplomanta jen upozorňoval, musím 

dnes magistrovi důrazně vytknout. Takže ref. 3 z roku 2002 není o odbourání o-karboranu 

(1o), ale o odbourání m-karboranu (1m) ve vroucím piperidinu a p-karboranu(1p) pomocí 

KOH v tetraglykol toluenu, což je podstatný rozdíl. Navíc para-karboran odboural jako první 

doc. J. Plešek již v roce 1973, což byl tenkrát malý krůček pro lidstvo, ale velký krok pro 

borovou komunitu jak pamatuju, protože jsem u toho tenkrát osobně byl (viz. Plešek J., 

Heřmánek S. Chem. Ind. (London) 1973 381). Co mě ale mrzí nejvíc je fakt, že doc. Jaromír 

Plešek byl jeden z pionýrů borové chemie ve světě a navíc zakladatel skupiny boru v Řeži, 

což patrně Mgr. Nekvindovi uniklo, přestože v tomto Ústavu pracuje již několik let a v něm 

vypracoval svoji disertaci!! A mimochodem, první odboural o-karboran již v roce 1964 

dodnes žijící Fred Hawthorne (viz. JACS 1964, 86, 1642). Navíc všechny (!) výše uvedené 

odkazy lze najít v  bibli karboranového chemika CARBORANES od Rusella N. Grimese, 

kterou autor disertace cituje jeko ref. 2, kde mu ale vypadlo to nejduležitější a sice název 

knihy. Při této příležitosti mi dovolte otázek k citované literatuře. Co znamená ref. 1 

Nekvinda J. Charles University in Prague, 2012 ?? A jak se liší ref. 2 od ref. 90?  

     V další části úvodu o karboranech se autor zabývá užitím borových klastrů v medicině. Jak 

správně píše jediné realné pokusy byly ty, které používaly látky značené 10B isotopem 

v oblasti BNCT.  I přes značné úsilí mnoha vědců  za posledních 40 let, existují v klinickém 

použití pouze dva léčiva obsahující 10B isotop, l- borfenylalanin (BPA) a disodná sůl 

mercaptoundecahydrododecaboratu, HSB12H11Na2 (BSH). Autor vůbec necituje pionýra 

v této oblasti prof. Hatanaku, který ještě v před lety referoval o dlouhodobě přežívajících 

pacientech s maligními nádory mozku léčenými BNCT. V podstatě se dá říct, že dokud 

nebudou vyvinuty nová a efektivnější činidla dodávající bor, jediné úsilí bude věnováno na 

zlepšení dávkování a způsobu aplikace BPA a BSH. Budoucnost BNCT  teď závisí na 

výsledcích probíhajících klinických studií v Japonsku a na plánovaném zahájení studií ve 

Finsku. ( viz. Rolf F. Barth, Zizhu Zhang, Tong Liu Cancer Communication 2018) 

Jiná cesta tedy v medicinské zaměření vede přes použití icosahedralnich karboranů jako 

hydrofobních farmakoforů a výsledky řežské skupiny ve spolupráci s ÚOCHB ukazují i na  

velký potenciál matallakarboranů sloužících jak specifické inhibitory HIV proteasy. 

Třetí a poslední část úvodu o karboranech shrnuje výsledky studia trikarbolidů, které jsou 

dítětem řežské skupiny, která v této oblasti drží světový primát.  



Druhá část INTRODUCTION, 1.2 CARBONIC ANHYDRASE je věnována dosavadním 

studiím karbonických anhydrás (CA), jejich definici a mechanismům jejich působení. Tato 

část byla pro mne neznámou a tak jsem z ní čerpal spíše poučení pro další část zabývající se 

inhibitory karbonické anhydidasy CAIs a DNA Interkalci, podobně jak pro poslední část o 

Cyklodextrinech  a interkalaci karboranů do cyklodextrinů.  

     V kapitole  RESULTS AND DISCUSION navazuje autor při přípravě mono- a di-alkyl 

hydroxy derivátů na uhlíku substituovaného COSANU, které jsou výchozími látkami  pro 

syntézu matallakarboranových CA inhibitorů na výsledky svého školitele dr. Grünera (ref.5). 

V celé reakční sekvenci od těchto akyl hydroxy, přes tosyl (mesyl-) estery až finálně k alkyl 

amino derivátů nevidím syntetický přínos disertanta, když nepočítám variaci funkčních skupin 

na alkyl aminovém řetězci. I pro mě velmi zajímavý můstkový derivát 48 byl poprvé 

prezentován Grünerem v ref.5. Podobně je to i s následnou reakcí alkyl aminových derivátů 

43 a 44 se sulfamidem, která byly již také reportována v práci skupiny Řezáčové (ref.92). 

Z praktického hlediska by mě zajímalo jak probíha separace syn a anti alkylhydroxy derivátů 

37. Chromatografií na koloně a pak krystalizace? A jak byla tato separace sledována? Jak a v 

čem se liší anti- a sin- isomer 37b,c. To jsem se bohužel nedozvěděl ani 

v EXPERIMENTÁLNÍ  části na str. 116, kde je pouze odkaz na na původní práci Grüner a 

spol.(ref.5)!!!  Ten trik přidání kapek metanolu  do roztoku dichlormetanu a hexanu popsaný 

na str.116 byl nápad disertanta? Nebo byl použit již dříve? 

     V podkapitole o karboranových inhibitorech se konečně dozvídám o „nové“ reakci 

umožňující syntézu doposud neznámých sulfamidových derivátů  o-karboranu 54a-d.  Jedná 

se o variaci  dlouhá léta známe inserce acetylenů do bis(ligando) derivátu  dekaboranu 53, 

ktará ale z principu může poskytnout pouze derivátu o-karboranu. Bohužel tato práce je v 

textu citována pro mne nepochopitelným způsobem (ref.165: Holub, J.; Šícha, V.; Nekvinda, 

J.; Cígler, P.; Pospíšilová, K.; Fábry, M.; Pachl, P.; Král,V.; Štěpánková, J.; Hajdůch, M.; et 

al. 2018.), takže se vůbec nedozvídám kdo je autorem této reakce a co je vůbec náplní této 

reference. Na autora reakce bych tipoval Josefa Holuba. Podobně špatně vypadá i ref.164, 

kterou navíc v textu vůbec nenacházím, jen v seznamu citované literatury (str.183), takže opět  

nevím čeho se týká. Velmi pěkná reakce umožňující syntézu všech tří isomerů closo-

karboranu je lithiace karboranu následována rekcí s cyklickými ethery. I tyto reakce byly již 

dříve několikrát publikovány (ref.8,92,166). Následná sekvence reakcí vedoucí od 

hydroxyalklkarboran derivátů ke konečným sulfonamidům je v karboranové řadě originální. 

Sekvence hydroxyalkl - triflát – thiokyanát – sulfonylchlorid – sulfonamid umožňuje změnou 

poměru reaktantů připravit vedle mono sulfonamidkarboran i deriváty nesoucí 

sulfonamidovou skupinu na obou uhlících karboranového skeletu. Což je velmi cenné zvláště 

u p-karboranu, protože z vlastní zkušenosti vím, jak je těžké s p-karboranem pracovat. 

Tabulka 5 přehledně ukazuje produkty a výtěžky reakcí produkující karboranové sulfamidy. 

K této tabulce mám otázku. Disubstituované deriváty o-karboranu zde nejsou uvedeny, patrně 

nebyly připraveny. Proč? Sterické důvody? 

     Poslední podkapitola syntetické části disertace je věnována odbourání karboranové klece 

připravených sulfamidových derivátů. Mnoho let známe degradační reakce poskytují žádané 

produkty, tedy jedenácti vrcholové nido-karboranové anionty. Všechny připravené 

cobaltakarboranové, closo- a nido- karboranové deriváty CA IX inhibitory jsou souhrně 

vyobrazeny v Obr. 20. Přestože tato část není ze syntetického hlediska nijak novátorská, je 

ale pro in vitro biologická studia inhibiční aktivity karboranů a metallakarboranů naprosto 

zásadní. Z mého hlediska laika v oboru plného cizích výrazů jsou předložené výsledky, třeba 

strukturní studie ukazující na interakce karboranových inhibitorů, přesvědčující a věta na str. 

67: 

Cobaltacarborane inhibitors preferentially reduce survival of malignant cells in 

Vitro 



mě jako člověka zabývajícího se skoro celý život karborany napovídá, že předložená práce 

není zbytečná a má cíl k něčemu směřující. Předložené farmakologické studie tyto cíle 

potvrzují. 

     V kapitole 2.2. DNA INTERCALATORS se na str. 79 píše o dialkylaminem 

substituovaných derivátech metallakarboranů 44 reagujících s 3- 

nitro-1,8-naphthalic anhydridem 74, ale ve Schema 32 na který se odvolává je uveden 

monoalkylaminový derivát 43. Pro syntézu amoniových derivátu kde je atom dusíku spojen 

s metallakarboranovou kleci přes šestičlenný dietylen glykolový řetězec autor využil velmi 

známou Pleškovu reakce (ref.190), ale v citaci se dopustil chyby. Takto získané naftilamidové 

deriváty 82 a 83 jsou ze syntetického hlediska asi nejcenější v celé práci. A připravovaná 

biologická studie ve spoluprací s IMB v Lodži slibuje zajímavé výsledky. 

    V kapitole o trikarboranech se autor na str. 83 dopustil drobné chyby, když tvrdí že 

karboran arachno-6,9-C2B8H14 (“Štíbroxide”) (4) (ref.195) (Scheme 37)byl připraven oxidaci 

z karboranu nido-5,6-C2B8H12 („Pleškoxide“). Nejednalo se o oxidaci nido karboranu ale o 

jeho redukci sodným amalgamem v etanolu (ref. 195). Autorem redukce borohydridem ve 

vodě, kterou uvádí autor ve schématu 37 jsem byl ve vší skromnosti já (viz. Janoušek, Z.; 

Plesšek, J.; Heřmánek, S.; Štíbr, B. Polyhedron 1985, 4, 1797). Celá tato kapitola je ze 

syntetického hlediska velmi zajimavá, ale vzhledem k ceně výchozích látek a vzhledem 

k výtěžku produktů je tato oblast pro medicinské využití prakticky bezcenná. Autor ji zařadil 

asi proto, že ukazuje reakci na které se podílel (Ref. 30), kde do arachno karboranu 4 reaguje 

s benzoylchloridem za vzniku trikarboranu 8-Ph-nido-7,8,9-C3B8H11 (86) 

    Kapitola 2.4 CYCLODEXTTRINY se zabývá „ring-opening“ reakcí oxiranu s litnými 

solemi o-, m- a p-karboranů a následnou Jonesovou oxidací vzniklých hydoxy derivátů za 

vzniku karboxylových. Tyto kyseliny byly následně podrobeny komplexaci s různými 

cyklodextrinovými homology. Tato práce společně se skupinou prof Gabela z Univerity 

v Bremách popisuje chování těchto komplexů ve vodných roztocích. 

     EXDPERIMENTAL DATA zahrnují obecné syntézy a pak velké množství produktů a 

jejich charakterizace, ale autor mě hned zkraje uvedl ve zmatek, když na str. 40 definuje látku 

37c jako 1,2´- syn-dipropylidenhydroxy isomer, zatímco v experimentální části je to 1,1´- 

anti-dipropylidenhydroxy isomer. Přitom při jejich charakterizaci odkazuje na publikované 

výsledky ref. 5. Partie o alkylaci  karboranů na str. 141 zahajuje větou „1o(m,p) (10.0 g, 69.44 

mmol (G) or 5 g, 34.72 mmol (H)) was dried under vacuum at room temperature for 3h and 

then dissolved …“, vzhledem k těkavosti p-karboranu pochybuju, že by po 3 hodinách sušení 

za těchto podmínek bylo ještě co rozpouštět. Zajímalo by mě, kdo dělal autorovi elementární 

analýzy. I když jsou uváděny pouze stanovení uhlíku, jsou hodnoty pro uhlík a vodíku 

neobvykle přesné a myslím, že bezcenné. 

     V posledním dodatku LITERATURE jsem nalezl mnoho chyb. Některé jsem zmínil výše 

textu, ale domnívám se, že této část autor a jeho školitel nevěnovali řádnou pozornost. 

Reference 2, 90, 130, 161, 170, 212, 217 jsou zcela neúplné. Asi se jedné o knihy, ale jich 

název chybí. Pleškova práce ref. 190 je citována chybně. U mnoha českých prací chybí česká 

diakritika ve jménech. Čemu nerozumím,  jsou odkazy na práce, kde je Mgr. Nekvinda 

spoluautorem (ref. 164, 165, 209. A co ref. 232?  Původně jsem myslel, že ji publikovalo 

Vnitro… 

  

     Nedomnívám se závěrem, že předložená práce je, přes veliké množství připravených látek, 

ze syntetického hlediska novátorská. Přínos práce ale vidím v jejím přesahu do medicinální 

chemie. Oceňuji, že se autor zaměřuje na biologickou aktivitu připravených látek in vivo a in 

vitro a její interpretaci. To vypovídá o dobré spolupráci nejen s Ústavem molekulární a 

translační mediciny UP v Olomouci a ÚOCHB AVČR, ale i se zahraničními kolegy na 

Universitě v Bremách a v Lodži. 
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PhD a proto doporučuji, aby byl vzata jako podkůlad dalšího řízení o udělení 

hodnosti 
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