Abstrakt
Předkládaná práce je zaměřena na studium nejnižších elektronových stavů a jejich vybraných vlastností u molekul, které nemají konﬁguraci uzavřených slupek. Práce je rozdělena
do dvou částí, z nichž první je věnována studiu biradikálů a druhá studiu sloučenin přechodných kovů.
V první části ukazujeme, že doposud ojediněle pozorovaného inverzního vlivu těžkého atomu by mohlo být v methylkarbenech možné dosáhnout změnou kvality substituentu. Zatímco substituce methylkarbenu bromem vede k nárůstu spin-orbitální vazby
mezi stavy S0 a T1 , substituce germylovou skupinou má za následek její snížení. Pokles
SOC by dle našich výpočtů měl vést ke snížení pravděpodobnosti nezářivého i zářivého
S0 /T1 přechodu. Kvalitativně rozdílný vliv těchto substituentů přičítáme absenci volných
elektronových párů u GeH3 skupiny a ukazujeme, že příspěvky těžkých atomů pocházejí
především z interakcí jejich p orbitalů. Inverzní vliv těžkého atomu se navíc zdá být dobře
aditivní a vícenásobnou substitucí lze dosáhnout jeho výrazného zesílení. Dále přinášíme
nový přístup k případnému měření vlivu porušení parity u chirálních molekul založený
na posunech elektronových energií složek nejnižšího tripletu biradikálu. Ze studovaných
molekul se jako nejlepší kandidáti pro měření jeví sloučeniny založené na –GaH–B̈i⊕ –Bi<
fragmentu. U těchto molekul je vysoká šance, že budou mít tripletový základní stav, a
vlivem porušení parity u nich dochází k rozštěpení hodnoty parametru D tripletu řádově
104 Hz. Výsledky podporují náš předpoklad, že vliv porušení parity na štěpení tripletu
T1 bude dominantně určen jeho interakcemi s blízko ležícím singletem S0 .
V druhé části práce přinášíme výsledky MS-CASPT2 výpočtů nejnižších elektronových stavů pro modelové systémy reprezentující různá uspořádání aktivního centra „multicopperÿ oxidázy. Použitá metodika předpovídá multiplicitu základního stavu ve shodě s
experimentem pro všechny zkoumané struktury a poukazuje na nutnost použití multikonﬁguračních metod. Naše výsledky napovídají, že NIC je lepším kandidátem na skutečnou
strukturu nativního intermediátu katalytického cyklu, a uvádějí na pravou míru QM/MM
předpověď multiplicity základního stavu PIC strukturního motivu. Dále ukazujeme, jakým způsobem ovlivňuje spin-orbitální vazba redoxní potenciály oktaedrických komplexů
ruthenia a osmia. Silná spin-orbitální vazba mezi třemi blízko sebe ležícími dublety má
za následek relativní stabilizaci jejich oxidovaných forem a vede k systematickému snížení
hodnot redoxního potenciálu. Toto snížení činí u komplexů ruthenia obvykle méně než
100 mV, v případě těžšího osmia dosahuje hodnot až 400 mV. Výsledky dále naznačují,
že vliv vyšších stavů se pro redukované a oxidované formy komplexů velmi dobře kompenzuje. V neposlední řadě naše výpočty napovídají, že by [RuCl6 ]4− komplex mohl mít
solvatochromické a solvatomagnetické vlastnosti.

