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Bakalářská práce pana Filipa Steinera je věnována čtyřstupňovým syntézám alkoxy-

substituovaných derivátů closo-dodekaborátového di-aniontu, v jejichž rámci byly úspěšně 

provedeny substituce atomu vodíku na aromatickém klastrovém aniontu. Syntézy vycházely 

z komerčního closo-dodekaborátu di-sodného. Sodné kationty byly nejprve vyměněny za 

tetrabutyl-amonné. Dalším krokem byla exoskeletární substituce jednoho atomu vodíku na 

klastrovém borátovém aniontu, a sice cestou elektrofilně indukované nukleofilní substituce 

(EINS): Hydridový vodík byl nejprve vyměněn za cyklický oxoniový kation založený na dioxanu. 

Oxoniový substituent na dodekaborátu byl následně otevřen pomocí alkoholátového aniontu a 

takto přeměněn na neutrální alkoxy-substituent s oxyetylénovou spojkou. Tento alkoxy-

substituovaný closo-dodekaborátový di-aniont byl poté podroben výměně proti-iontů za vzniku 

soli di-cesné. Byly připraveny dva konečné produkty s různě dlouhými substituenty alkoxy. 

Všechny připravené syntetické stupně byly důkladně charakterizovány, a jejich vysoká čistota 

potvrzena, a sice pomocí jaderné magnetické spektrometrie (NMR) a také metodou hmotnostní 

spektrometrie MALDI-TOF. Spektra NMR byla změřena jak pro jádra vodíková, tak i uhlíková a 

borová. 

Filip Steiner se tedy věnoval náročné a také exotické syntetické chemii velmi zajímavých 

sloučenin, a získal tak velmi cenné praktické zkušenosti, které zahrnovaly i pečlivou izolaci a 

charakterizaci produktů. 

 

Velmi dobře napsaný a rešeršovaný úvod svědčící o zaujetí studenta pro své téma – pochvalu také 

zasluhuje velmi čtivý styl úvodu i celé práce. Úvod se věnuje vlastnostem prvku boru, chemii 

borovodíků i jejím principům, a nakonec také charakterizačním metodám. Zejména přiměřeně 

stručný ale přitom tematicky bohatý a úplný úvod do chemie borovodíků zasluhuje zvláštní 

pochvalu, protože v běžných učebnicích anorganické chemie zpravidla bývá tato kapitola sice 

delší, ale zato bývá věnována pouze vybraným jevům a sloučeninám. 

  

Rozsah práce je přiměřený charakteru bakalářské práce (BP), zvolené syntetické cesty byly zcela 

úspěšné a metody charakterizace umožnily bez pochybností prokázat vysokou čistotu produktů. 

Student získal cenné praktické zkušenosti. Teoretická část byla velmi dobře rešeršována, a 

poskytuje dobrý přehled témat souvisejících s předloženou prací. Všechny převzaté údaje jsou 

citovány a velikost úvodu odpovídá rozsahu BP. Práce je napsána velmi dobře, čtivě a 

srozumitelně, a také formální a grafická úroveň práce je výborná. 

  

Závěr  

Bakalářskou práci Filipa Steinera jednoznačně doporučuji k obhajobě a k přijetí za podklad k 

udělení vědecké hodnosti Bakalář.  

Navrhovaná celková klasifikace je: “Výborná“.  

 

 

V Praze, 29. června 2021      Dr. Adam Strachota, PhD  



 

 

 

Připomínky a otázky  

 

1) Poznámka, vzhledem k zaujetí autora pro anorganickou chemii:  s.4, druhý odstavec: 
 

“Vzhľadom na skupinový trend rastu elektropozitívneho charakteru prvkov vyplýva, že bór je 

jediným typickým nekovom 13. (III.A) skupiny. Taktiež z toho vyplýva, že bór tvorí zlúčeniny 

kovalentnej povahy a, vzhľadom na nižší počet valenčných elektrónov, v hybridizácii sp2. V 

hybridizácii sp3 tvorí bór zlúčeniny, v ktorých atóm bóru vystupuje ako Lewisova kyselina a 

väzba je tvorená elektrónovým párom donorového atómu.” 
 

Nekovový charakter boru z trendu automaticky nevyplývá. Kvůli zmíněnému trendu jsou ale již 

všechny další (těžší) prvky skupiny III.A kovové, protože první člen skupiny, bor, je polokov. 

Nekovový charakter boru vyplývá spíše z nárůstu elektronegativity v rámci řádku tabulky. 

 

“Chemickými vlastnosťami je bór príbuznejší skôr kremíku, než ostatným prvkom 13. skupiny. 

Tento jav je vysvetľovaný tzv. diagonálnou podobnosťou periodického systému.” 
 

Pro zajímavost: pozorovaná diagonální podobnost, která je společným výsledkem několika 

periodických trendů, v praxi znamená obdobný stupeň kovového, resp. nekovového charakteru 

prvků, které jsou v diagonální pozici vůči sobě, a zpravidla také podobný poměr náboj / iontový 

poloměr. Toto pak vede zejména u některých dvojic prvků k hlubší podobnosti jejich chemie. 

 

 

2) Komentář:  s.11:   “Obrázok 2-6 Schéma mechanizmu EINS”:    

Mechanismus EINS startovaný protonací (nahoře) by měl být obdobný (alespoň v prvním kroku) 

jako s komplexem kovu (v dolní části obrázku): v obou případech je útočící činidlo (H+ nebo 

MLn) Lewisovou kyselinou, která přitahuje záporně polarizovaný hydridový vodík coby svůj další 

ligand. V případě H+ pak v prvním kroku vzniká nejprve můstek vodík-vodík (hydrid → proton:  

EN:  „dihydrogen bridge“). 

 

3) Otázka: s.24:  

U reakce EINS s HCl a dioxanem (Rovnica (5.2):) by stálo za zmínku, jakou roli zde hrál 

fluoroboritan sodný: byl dodán kvůli kompatibilizaci, aktivaci, nebo kvůli usnadnění výměny 

iontů? 

 

4) Otázka: s.24 a dále: 

V důsledku reakce EINS s HCl a dioxanem se výsledný produkt, ve kterém je kladně nabitý atom 

boru koordinován dioxanem, dočasně zbarvil žlutě. Konečné produkty, deriváty dianiontového 

klastru B12H12 ve kterých je jeden vodík nahrazen skupinou alkoxy, pak byly vždy červené 

v roztoku a hnědé v krystalickém stavu. Jedná se v těchto případech o důsledek substituce na 

aromatickém klastru, anebo spíše o barevné nečistoty? Substituent alkoxy je totiž silným 

donorem-aktivátorem i v klasických ‘benzenových’ aromátech. 

 


