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Především je nutno konstatovat' že předloženápráce má udivující experimentální rozsah.
Kromě přípravy sloučenin uvedených v titulu, t. j. derivátů I,2- a 1,I2-C2B16H12 byly
připraveny i řady vhodných substitučních derivátů bifenylu a terfenylu. Všechny týo
látky tvoří modelové donor-akceptorové systémy vhodné ke studiu problematiky
polarizace, přenosu náboje na základé interpretace změřených dipólmomentů v těchto
aromatických nebo pseudoaromatických systémech' V souvislosti s tím byla
vypracována a optimalizovánanová metoda oxidativní jodace aktivovaných a
deaktivovaných aromatic[ých sloučenin působením jodu a pyridinium dichromátu.
Zavedenaby|atéžnová metoda přípravy permethylovaných, slabě basických, nitroanilinů
za|oŽenána methylaci dimethylsulfatem za podmínek mikrovlnné aktivace. Kromě toho
byla provedena a prověřena řada 

''cross-coup1ingoqých.. 
reakcí vedoucích k výchozím

difenylsubstituovaným derivátům acetylenu, které hýbou modemí organickou chemií.
Velmi ýznamným přínosem práce je rentgenografické určení úplné struktury šesti
karboranoých a terfenylových deriviítů, změření nebo systematické doplnění NMR a
hmotnostních spekter všech sloučenin, včetně relevantních údajů pro ýchozí látky.
Zv|ášté cenná jsou ',C NMR data, výsledek náročných a zdlouhaých měření.

Hlavním výsledkem disertace je interpretace změřených dipólmomentů celých
vhodně vybraných tříd sloučenin, zahmujících chováni o- ap-karboranylových skupin
z aspektem přerozdělení elektronové hustoty vyvolané substitucí. Je nutno zdfnaznit, Že
tento přístup je na poli boranové chemie zcela ojediné|ý a z vědeckého hlediska velmi
cenný. Závěry disertace odvozené z dipólmomentoých měření se zdajíbýt zce|a logické.
S radostí konstatuji, Že č,ást výsledků by|a jiŽpublikována (1 práce v CCCC) a jsem
přesvědčen' že se tak stane i ostatními ýstupy práce,

K práci mám některé drobné připomínky' jejichž úěelem rozhodně není snižovat
ýznam disertace:
Str. 6. Uvedené délky B-B a B.C vazeb v boranech rozhodně nejsou stejné a nevím, co
autor mínil jejich uvedením'
Str. 7. Co autor míní pod pojmem,,idealizovanévzorce,, boranů?
Str. 1 1. Chybí citace na přípravu aniontu BroHro2- zahřívánim aniontu BH+. na 185 "C a
na následnou reakci předchozího dianiontu s MezS a HCl.
Str. 12., paragraf A) Určitě se zde nejedná o elektrofilní substituci, prosím o stručnou
diskusi problému příslušného typu substituce.
Str. 13. Zajíma| by mě názor disertanta na mechanismus Ulmanovy reakce.
Str. 18. Dle mého názoru měla být uvedena alespoň jedna souborná citace na tam
diskutované cross-coupling reakce.
Str.43. Chybný nénev paragrafu.
Str. 53. Existuje daleko rychlejší metoda přípravy (MezS)zBroHrz.



Str. 54. Jak byly přisouzeny signály terminálních BH protonů v 'H NMR spektrech látky
IV ? Tento dotaz se týkái celé řady jiných karboranoých látek uvedených v disertaci.
Přisouzení nemohlo rozhodně být provedeno na zátk|aděpouhého 'H{''g}- NMR měření.

obecné připomínky:
Nechce se mě věřit, že by disertant sám připravoval i některé komerčně dostupné ýchozí
chemikálie jako difenylacetylen, dekaboran a jiné. Např. příprava dekaboranu dle G. B.
Dunkse uvedená v disenaci je přímo sebevražedná. V celé práci je uváděn chybný
vzorec pyridinium dichromátu. V důsledku toho jsou i chybné stechiometrie uvedené pod
schematy 26 a 27 . K rychlé orientaci v práci by jistě přispělo, kdyby jednotlivé
sloučeniny byly číslovány arabskými číslicemi.

Etická připomínka: Během práce musel autor určitě spolupracovat s kolegy zajišťujícími
NMR měření, hmotnostní spektrometrii, rentgenografické ana|ýzy, někdo musel vyvinout
techniku měření dipólmomentu, někdo musel poskýnout některé ýchozí borové
chemikálie. Kromě suchého konstatováni, že práce byly vedena doc.RNDr. V.
Všetečkou, CSc, postrádám jakékoli poděkování kolegům, bez kteých by práce určitě
nemohla být úspěšně dokoněena.

Závěr: Plně doporučuji, aby po zodpovězení shora uvedených připomínek, byla práce
vzata jako podklad k udělení příslušné vědecké hodnosti.
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