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Abstrakt 

 Chirálne kyslé katalyzátory sú mimoriadne užitočné k syntéze 

enantioobohatených malých molekúl, avšak typické katalyzátory tohto typu vyžadujú 

náročnú prípravu. 

 Táto diplomová práca sa zaoberá prípravou dostupnejších Brønstedovych 

kyselín obsahujúcich 1,2,3,4,5-pentametylkarboxycyklopentadiénový (PCCP) alebo 

karboxytetrakyanocyklopentadiénový (CTCCP) motív. Aromatická stabilizácia 

konjugovaného PCCP alebo CTCCP aniónu je kľúčovým faktorom potenciálnej 

kyslosti týchto zlúčenín. Rada katalyzátorov bola pripravená transesterifikáciou alebo 

amidáciou PCCP alebo pomocou alkylačnej/desulfurylačnej reakcie tetrakyanoditiínu 

s chirálnymi tozylacetátmi. Efektivita týchto katalyzátorov bola ukázaná na priamej 

aminalizácii aldehydov, ktorá viedla k stereoselektívnej tvorbe 

tetrahydrochinazolinónov vo výborných výťažkoch až 99 % s enantioselektivitou až do 

84 % e.e. 

 

Kľúčové slová 

Organokatalýza, Brønstedove kyseliny, cyklopentadién, PCCP, CTCCP, aminalizácia, 

aminály, tetrahydrochinazolinón, asymetrická syntéza. 
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Abstract 

 Chiral acidic catalysts are extremely useful for the synthesis of 

enantioenriched small molecules, however, these catalysts require challenging 

preparation.  

This work is focused on the preparation of readily affordable chiral Brønsted 

acid catalysts containing of 1,2,3,4,5-pentamethylcarboxycyclopentadiene (PCCP) or 

carboxytetracyanocyclopentadiene (CTCCP) scaffolds. Aromatic stabilization of 

conjugated PCCP or CTCCP anion is key factor of potent acidity of these compounds. 

A set of catalyst was prepared via transesterification or amidation of PCCP or via 

alkylation/desulfurylation reaction of tetracyanodithiine with chiral tosylacetates. 

Effectiveness of these catalysts has been shown on direct aminalization of aldehydes 

leading to a stereoselective formation of tetrahydroquinazolinones in excellent yields, 

even 99 % and with enantioselectivity of reaction up to 84 % e.e. 

 

Key words 

Organocatalysis, Brønsted acids, cyclopentadiene, PCCP, CTCCP, aminalization, 

aminals, tetrahydroquinazolinones, asymmetic synthesis. 
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Zoznam skratiek 

ACDC asymetrická katalýza riadená aniónom  

BA Brønstedova kyselina 

BINAP 2,2′-bis(difenylfosfíno)-1,1′-binaftyl) 

BINOL [1,1′-binaftalén]-2,2′-diol 

Boc terc-butyloxykarbonyl 

BPA binolová fosforečná kyselina 

Bu butyl 

CDI 1,1′-karbonyldiimidazol 

CPME cyklopentylmetyléter 

CTCCP karboxytetrakyanocyklopentadién 

DFT "density functional theory" 

DIPEA diizopropyletylamín 

DMAP N,N-dimetyl-4-aminopyridín 

DMF N,N-dimetylformamid 

DMSO dimetylsulfoxid 

d.r. pomer diastereoizomérov 

e.e. enantioselektívny prebytok 

ekv. ekvivalent 

Et etyl 

EtOAc etyl-acetát 

JINGLE binolový bis(sulfón)imid 

LB Lewisova báza 

LUMO najnižší neobsadený molekulový orbitál 

Me metyl 

MOM metoxymetyl 

MsrA metionín-sulfoxid reduktáza A 

MTBE metyl-terc-butyléter 

NIS N-jódsukcínimid 

NMI N-metylimidazol 

NTPA binolový N-triflylfosforamid 

p-TSA kyselina p-toluénsulfónová 

PBS fosfátový tlmivý roztok 

PCCP pentametylkarboxycyklopentadién 
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Ph fenyl 

Pr propyl 

PT fázový prenos 

RTG röntgenový 

TADDOL α,α,α',α'-tetraaryl-1,3-dioxolán-4,5-dimetanol 

TBDMS  terc-butyldimetylsilyl 

TBDPS terc-butyldifenylsilyl 

TBCHD 2,4,4,6-tetrabróm-2,5-cyklohexadiénón 

Tf trifluórmetylsulfonyl 

THF tetrahydrofurán 

TIPS triizopropylsilyl 

TMS trimetylsilyl 

Ts tozyl 

TS tranzitný stav 
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1. Úvod 

1.1. Asymetrická organokatalýza 

Vzhľadom na dôležitosť priestorového usporiadania v rámci molekúl, ktoré má 

výrazný vplyv na vlastnosti týchto látok, sa chemici začali stále viac zaujímať o oblasť 

enantioselektívnej (asymetrickej) syntézy. Postupom času práve tento obor prekročil 

hranice akademického prostredia a rýchlo expandoval do farmaceutického 

priemyslu.[1] V súčasnej dobe sú kladené vysoké požiadavky na enantiomérne 

obohatené látky, ktoré zároveň tvoria tretinu komerčne dostupných liečiv na celom 

svete.[2]  

 

 

Obrázok 1 – Príklady chirálnych liečiv: (A) (R)-albuterol (bronchodilatátor), 

(B) (R)-tenofovir-disoproxil (antiretrovirotikum), (C) (S)-ketamín (anestetikum)  

 

Nepochybne elegantnou a ekonomicky najvýhodnejšou cestou je zavedenie 

chirality do molekuly pomocou katalytického množstva chirálneho katalyzátora, ktorý 

vyvolá enantioselektívnu transformáciu substrátov. Tieto katalytické reakcie mali za 

posledných 40 rokov signifikantný dopad na rozvoj syntetickej organickej chémie.[1] 

Katalýza pomocou malých organických molekúl – organokatalýza, sa v 

súčasnosti stala vysoko dynamickou oblasťou chemického výskumu.[3] Je pozoruhodné, 

že touto témou sa chemici začali zaoberať až v posledných rokoch a že donedávna táto 

oblasť katalýzy takmer ani neexistovala. Preto ešte v roku 1996 Sorensen a Nicolaou 

vo svojej knihe Classics in Total Synthesis[4] definovali asymetrickú syntézu 

nasledovne: „V katalytickej asymetrickej reakcii, malé množstvo enantiomérne čistého 

katalyzátora, buď enzým alebo syntetický rozpustný komplex prechodného kovu, 

produkuje veľké množstvo opticky aktívnych zlúčenín z prekurzora, ktorý môže byť 

chirálny alebo achirálny.“ 

Tieto názory sa výrazne zmenili, a teda je jasné, že moderná asymetrická 

katalýza je založená nie na dvoch, ale na troch pilieroch – biokatalýze (Schéma 1A[5]),  
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katalýze komplexmi prechodných kovov (Schéma 1B[6]) a organokatalýze 

(Schéma 1C[7]). 

 

 
Schéma 1 – Príklady využitia katalyzátorov v asymetrickej syntéze: 

(A) chemoenzymatická deracemizácia chirálnych sulfoxidov[5], (B) Noyoriho 

asymetrická redukcia ketónov[6], (C) Hajosova-Parrishova asymetrická aldolová 

reakcia[7] 

 

Pre organokatalýzu sú esenciálne štyri typy organokatalyzátorov – Lewisove 

bázy (Obrázok 2A, B), Lewisove kyseliny (Obrázok 2C), Brønstedove bázy 

(Obrázok 2D) a Brønstedove kyseliny (Obrázok 2E, F). Tieto katalyzátory zahajujú 

svoje katalytické cykly poskytovaním alebo odoberaním elektrónov alebo protónov zo 

substrátov alebo tranzitných stavov.[3] 
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Obrázok 2 – Príklady organokatalyzátorov využívaných v enantioselektívnych 

syntézach 

 

1.2. Katalýza chirálnymi Brønstedovymi kyselinami 

Protón (H+), ako základný prvok Brønstedovej teórie kyselín a zásad, je 

najmenšia známa Lewisova kyselina.[8] Lewisove kyseliny katalyzujúce tvorbu C—C, 

C—O a C—N väzieb boli dlho považované za dôležitého hráča pri syntéze organických 

molekúl[9], pretože dokážu elektrofilne aktivovať funkčné skupiny ako karbonylové, 

imínové, alkénové a alkínové skupiny. Tým dochádza k zníženiu energie LUMO, 

a teda k urýchleniu nukleofilného ataku na aktivované násobné väzby.[10] 

Kombináciou kovového katiónu a chirálneho ligandu boli generované chirálne 

Lewisove kyseliny, ktoré boli schopné katalyzovať enantioselektívne verzie už 

známych racemických reakcií[11–13]. 

Aktiváciu násobných väzieb protónom je možné rozdeliť na aktiváciu vodíkovou 

väzbou a na aktiváciu pomocou Brønstedovej kyseliny (Obrázok 3). Rozdiel medzi 
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oboma typmi aktivácie nie je vždy očividný. Tranzitným stavom aktivácie H-väzbou je 

komplex substrát-donor vodíka (cez atóm vodíka), zatiaľ čo v prípade aktivácie 

Brønstedovou kyselinou ide o iónový pár medzi katiónom aktivovaného substrátu 

a príslušnou konjugovanou bázou (Obrázok 3).[10] 

 

 

Obrázok 3 – Typy aktivácie karbonylových zlúčenín a imínov 

 

Kyslá katalýza bola v minulosti vo väčšej miere používaná na tvorbu 

a štiepenie C—O väzieb (tvorba a hydrolýza esterov a acetálov). Na prelome 20. a 21. 

storočia sa práve kyslé katalyzátory ukázali ako efektívne varianty pre celé plénum 

reakcií[8] zahrňujúcich tvorbu C—C väzieb. 

Neutrálne malé organické molekuly ako sú chirálne tiomočoviny[14] 

(Obrázok 4A), deriváty TADDOL-u[15] (Obrázok 4B) a squaramidov[16] (Obrázok 4C) sú 

(vo väčšine prípadov) predstavitelia katalyzátorov založených na aktivácii pomocou 

H-väzby[17] kvôli ich relatívne vysokým hodnotám pKA
[18].  

 

 

Obrázok 4 – Príklady katalyzátorov založených na aktivácii H-väzbou a ich pKA 

 

Achirálne Brønstedove kyseliny (Obrázok 5A-C) už v minulosti predstavovali 

dôležité katalyzátory v rade rôznych chemických transformácií (napr. adícia 

alylsilánov na acetály[19], Mannichova reakcia[20], Pictet-Spenglerova reakcia[21], 

hydroaminácia a hydroalkoxylácia[22]). Napriek tomu až v prvej dekáde 21. storočia sa 

popri aktivácii H-väzbou vyvinula aj asymetrická katalýza Brønstedovymi 

kyselinami. Látky tohto typu odvodené od BINOL-u – deriváty BPA[23] (Obrázok 5D), 

NTPA[24] (Obrázok 5E) a JINGLE[25] (Obrázok 5F) sa ukázali ako mimoriadne 
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efektívne katalyzátory, ktorých hodnoty pKA
[26] sú výrazne nižšie, a teda princíp 

aktivácie je majoritne založený na iónovom párovaní. 

 

 

Obrázok 5 – Príklady Brønstedovych kyselín používaných v kyslej katalýze a ich pKA 

 

Brønstedove kyseliny dokážu aktivovať karbonylové, imínové, alkénové, 

alkínové alebo hydroxylové skupiny, pričom dochádza k tvorbe oxóniových a 

imínových solí, karbokatiónov a vinylových karbokatiónov, ktoré všetky podporujú 

priebeh nukleofilnej adicie (Schéma 2).[10] 

 

 

Schéma 2 – Aktivácia modelových substrátov pomocou Brønstedovej kyseliny 

a následný atak nukleofilom 

 



 16 

1.2.1. Katalyzátory odvodené od BINOL-u 

Silné Brønstedove kyseliny s motívom BINOL-u (Obrázok 6A) sa stali za 

posledných pätnásť rokov najpoužívanejšími bifunkčnými katalyzátormi v oblasti 

kyslej katalýzy (Obrázok 6B). Tento status dosiahli vďaka svojej univerzálnosti, ktorá 

sa preukázala na veľkom množstve asymetrických transformácií, ktoré typicky 

prebiehajú v miernych podmienkach.[27] 

 

 

Obrázok 6 – (A) Štruktúra (R)-BINOL-u, (B) všeobecná schéma 3,3' a 6,6'-substi-

tuovaných kyslých katalyzátorov s (R)-BINOL-ovým jadrom  

 

Syntéza fosfátových derivátov BINOL-u (Schéma 3) vychádza z komerčne 

dostupného BINOL-u. Pre ukážku bol zvolený jeho (R)-enantiomér (A). Chránenie 

hydroxylovej skupiny metylovou alebo MOM skupinou poskytuje chránený alkohol B, 

ktorého následná transformácia sa môže uberať dvoma smermi. Prvým je zavedenie 

boronátovej skupiny do 3,3‘-polohy orto-litiáciou a následnou boryláciou vzniká 

borónová kyselina C. Alternatívnou cestou je orto-litiácia a následná bromácia na 

brómderivát BINOL-u D, pričom oba tieto intermediáty sú vhodné na využite cross-

couplingu na zavedenie potrebného substituentu do polohy 3,3‘.[28] Takto získaný 

funkcionalizovaný derivát E po odchránení poskytuje diol F. Ten následnou 

fosforyláciou poskytuje požadované katalyzátory K1-5. [29] 
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Schéma 3 – Univerzálny prístup k 3,3‘-substituovaným (R)-BINOL-ovým 

fosforečným kyselinám 

 

Priekopnícka práca Akiyama a kol. sa stala významným míľnikom v oblasti 

katalýzy silnými Brønstedovymi kyselinami. Akiyamova skupina vyvinula 

enantioselektívnu Mannichovu reakciu N-(2-hydroxyfenyl)aldimínov 

s keténsilylacetálmi katalyzovanú bis(4-nitro-fenyl)derivátom BPA. Reakcia 

poskytovala príslušné -alkyl--aminopropanoáty vo výborných výťažkoch 

a enantioselektivitách majoritne ako syn-izoméry (Schéma 4).[23] 

 

 

Schéma 4 – Enantioselektívna Mannichova reakcia 

 

 Na základe DFT výpočtov bol detailne navrhnutý mechanizmus tejto reakcie 

(Schéma 5). Po aktivácii aldimínu kyselinou K1 vzniká dikoordinovaný komplex 
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aktivovaného imínu a konjugovanej bázy I.[30] Takto aktivovaný imín je vďaka svojej 

zníženej energii LUMO náchylný na nukleofilný atak keténsilylacetálom. Vzniknutý 

už chirálny adukt vytvára iónový pár s konjugovanou bázou II, ktorá po migrácii 

silylovej skupiny (TMS) deprotonuje trimetylsilyloxóniový intermediát III za vzniku 

medziproduktu IV. Po kyslom spracovaní surovej reakčnej zmesi sa vo výsledku 

získava výsledný  ,-dialkyl--(aminoaryl)propanoát. 

 

 

Schéma 5 – Mechanizmus Mannichovej reakcie N-(2-hydroxyfenyl)aldimínov 

s keténsilylacetálmi v prítomnosti chirálnej kyseliny fosforečnej 

 

Metodológia tvorby chirálnych N,O-acetálov bola až do objavu 

N-fosfinylfosforamidov odvodených od BINOL-u dlho limitovaná len na acyklické 

deriváty. S touto myšlienkou prišiel List v roku 2010[31], ktorý pomocou týchto 

bifunkčných katalyzátorov navrhol metódu syntézy k farmaceuticky dôležitým 

benzoxazinónom zo substituovaných salicylamidov a aldehydov (Schéma 6). Ako 

prvému sa mu podarilo pomocou tejto metódy enantioselektívne pripraviť 

analgetikum (R)-chlórtenoxazín. 
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Schéma 6 – Enantioselektívna  N,O-acetalizácia 

 

Aj napriek rozsiahlemu štúdiu enantioselektívnej alylácie aldehydov 

Yamamotom[32], Umani-Ronchiom[33], Keckom[34] a Denmarkom[35] boli doposiaľ 

vyvinuté metódy zahŕňajúce na vzduch a vodu citlivé katalyzátory vedúce k toxickým 

vedľajším produktom. Preto sa chirálne fosforečné kyseliny ukázali ako ekologické 

a mimoriadne efektívne náhrady pre tento typ reakcií v práci Jaina a Antillu.[36] 

Pomocou pinakolesteru kyseliny alylborónovej bolo možné pripraviť z príslušných 

aldehydov homoalylové alkoholy v excelentných výťažkoch a enantiomérnych 

prebytkoch (Schéma 7). 

 

 

Schéma 7 – Alylborácia aldehydov katalyzovaná chirálnou Brønstedovou kyselinou 

 

Autori následne preukázali, že reakcia prebieha cez stoličkový 6-členný 

cyklický tranzitný stav[36] (Obrázok 7). Jeho kľúčovým krokom je aktivácia pomocou 

protonácie pseudoekvatoriálneho boronátového kyslíka fosforečnou kyselinou, čo vedie 

k zvýšeniu elektrofility boronátu (Obrázok 7).[37]  
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Obrázok 7 – Tranzitný stav alylborácie aldehydov 

 

Nazarovova cyklizácia (4-elektrónový proces) je elegantná metóda ako 

transformovať divinylketóny na cyklopentenóny.[38] Produktmi tejto reakcie sú často 

prekurzory zlúčenín vyskytujúcich sa v prírode. Rueping a Ieawsuwan, inšpirovaní 

katalýzou Brønstedovymi kyselinami a enzymatickou halohydratáciou sójovou 

peroxidázou[39], popísali asymetrickú domino Nazarovovu cyklizáciu/halogenáciu 

divinylketónov v prítomnosti TBCHD a chirálneho N-triflylfosforamidu odvodeného 

od BINOL-u. (kat. K4). Reakcia viedla k tvorbe cyklopentenónov s terciárnym a 

kvartérnym chirálnym centrom (Schéma 8).[40] 

 

 

Schéma 8 – Organokatalytická Nazarovova cyklizácia/halogenačná domino-reakcia 

 

Aktivácia ketónu N-triflylfosforamidom Gd generuje pentadienylový katión 

s delokalizovaným kladným nábojom (I) (Schéma 9), ktorý pod termicky dovolenou 4 

konrotačnou elektrocyklizáciou, podľa Woodward-Hoffmanových pravidiel, generuje 

oxyalylový katión II (Schéma 9). Stereoselektivita a smer konrotácie sú riadené 

chirálnym katalyzátorom Gd. V ďalšom kroku dochádza k eliminácii -vodíka 

a vzhľadom na nízku rýchlosť reakcie zachytený intermediát III podlieha elektrofilnej 

adícii pomocou in situ generovaného bromóniového katiónu pomocou TBCHD, čoho 
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výsledkom je medziprodukt IV.[40] Katalytický cyklus je zakončený regeneráciou 

katalyzátora K4 a uvoľnením finálneho cyklopentenónu (Schéma 9). 

 

 

Schéma 9 – Mechanizmus katalyzovanej domino Nazarovovej cyklizácie/bromácie 

 

Hetero-Diels-Alderova reakcia medzi diénami a karbonylovými zlúčeninami 

slúži ako hodnotná metóda k príprave dihydropyránov. Terada a kol. vyvinuli vysoko 

enantio- a anti-selektívnu hetero-Diels-Alderovu reakciu glyoxylátov a silyloxy- 

alebo metoxydiénov katalyzovanú chirálnou BPA (kat. K5) (Schéma 10).[41] 

 

 

Schéma 10 – Kyslo katalyzovaná hetero-Diels-Alderova reakcia 
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1.2.2. Katalyzátory odvodené od SPINOL-u 

Axiálne chirálne zlúčeniny odvodené od 1,1′-spirobiindán-7,7′-diolu 

(SPINOL)[42] (Obrázok 8A) zaujali dôležité miesto v oblasti asymetrickej syntézy popri 

derivátoch BINOL-u, či už v podobe známych ligandov (Obrázok 8B) alebo 

bifunkčných organokatalyzátorov (Obrázok 8C) s kyslým charakterom.  

 

 

Obrázok 8 – (A)  Štruktúra (R)-SPINOL-u, (B) ligandy odvodené od (R)-SPINOL-u, 

(C) všeobecná schéma 3,3' a 5,5'-substituovaných kyslých katalyzátorov s 

(R)-SPINOL-ovým jadrom 

 

Ich hlavnou nevýhodou je jednoznačne dlhšia syntéza v porovnaní s BPA 

(Schéma 11). Dobre dostupný chránený m-anízaldehyd (G) podlieha aldolovej 

kondenzácii s acetónom v bázickom prostredí, ktorú nasleduje redukcia Raney-Ni 

v atmosfére vodíka. Po funkcionalizácii elektrofilnou substitúciou vodíka vzniká 

funkcionalizovaný ketón H.[42] Spirocyklizačnou organokatalytickou reakciou 

s prídavkom vhodného chirálneho derivátu kyseliny fosforečnej je možné pripraviť 

chránený (R)-SPINOL-ový derivát I.[27,43,44] Hydrolýzou metoxyskupiny silnou 

Lewisovou kyselinou (BBr3) a elektrofilnou subsitutúciou v polohe 3,3‘ vzniká dijodo-

derivát J. Cross-coupling s vybraným aryl-derivátom kyseliny borónovej poskytuje 

tetrafunkcionalizovaný derivát (R)-SPINOL-u s objemnými substituentmi v polohe 

3,3‘ a 5,5‘ (L). Po zavedení fosfátovej skupiny pomocou priamej esterifikácie 

hydroxylových skupín fosforylchloridom a následnej hydrolýze je možné izolovať 

chirálne deriváty kyseliny fosforečnej so SPINOL-ovým motívom K6-7 (Schéma 11).[45]  
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Schéma 11 – Syntéza Brønstedovych kyselín odvodených od (R)-SPINOL-u 

 

Tetrahydroizochinolín je bežnou subjednotkou štruktúr množstva alkaloidov 

a liečiv so signifikantnými biologickými aktivitami ako sú protirakovinové 

a antimikrobiálne.[46]  Oxetánová funkčná skupina sa používa ako náhrada ketónovej 

funkčnej skupiny vďaka podobným štruktúrnym a väzbovým vlastnostiam a nižšej 

reaktivite v rade chemických transformácií. Jednou z nich je intramolekulárne 

otváranie oxetánového kruhu  dusíkovým atómom in situ reduktívne generovaného 

derivátu benzylamínu, ktoré prebieha enantioselektívne v prítomnosti chirálneho 

derivátu SPINOL-u (kat. K6). Táto reakcia poskytuje C-4 substituované 

tetrahydroizochinolíny vo výborných výťažkoch a enantioselektivitách (Schéma 12). 

Autori predpokladajú, že protonácia oxetánu simultánne spúšťa atak nukleofilu na 4-

členný cyklus, čoho výsledkom je otvorenie oxetánového kruhu (Schéma 12 TS 2).[47] 
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Schéma 12 – Enantioselektívne otváranie oxetánového kruhu 

 

Silylketénimíny sú nukleofily považované za nitrilové obdoby esterových alebo 

amidových silylketénacetálov. Ich príprava zahŕňa deprotonáciu príslušného nitrilu 

s následnou selektívnou N-silyláciou s elektrofilným činidlom. V roku 2016 List 

dokázal, že tieto reaktívne zlúčeniny môžu byť protonované a poskytnúť tak chirálne 

-rozvetvené nitrily (Schéma 13).[48]  

 

 

Schéma 13 – Katalytická asymetrická protonácia silylketénimínov 

 

Mechanizmus navrhnutý autormi (Schéma 14) zahŕňa najskôr tvorbu 

komplexu I medzi metanolom a fosforečnou kyselinou K7. Tá, ako ukazuje tranzitný 

stav II, môže enantioselektívne protonovať silylketénimín a odštiepiť silylovú 

skupinu. Výsledkom silylového prenosu na metanol je simultánna regenerácia 

katalyzátora K7 a uvoľnenie chirálneho nitrilu. 
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Schéma 14 – Katalytický cyklus asymetrickej protonácie silylketénimínov vedúcej 

k tvorbe chirálnych nitrilov 

 

1.2.3. Katalyzátory odvodené od cyklopentadiénu 

Cyklopentadién je uhľovodík, ktorý je všeobecne známy pre svoju nezvyčajne 

vysokú kyslosť (pKA = 18,0; DMSO), ktorá je výsledkom aromatickej stabilizácie jeho 

konjugovanej bázy.[49] Hoci C-kyseliny typicky vykazujú relatívne vysoké hodnoty pKA 

(Obrázok 9B-C), niektoré štruktúrne modifikácie môžu zvýšiť náchylnosť C—H väzieb 

vďaka stabilizácii záporného náboja konjugovanej bázy.  Najbežnejšie z nich zahŕňajú 

σ-delokalizáciu (indukcia) elektronegatívnejším prvkom (Obrázok 9A) 

a π-delokalizáciu (rezonancia) konjugovanou skupinou (Obrázok 9B). Tretím módom 

stabilizácie karbaniónu je špeciálna forma rezonancie – aromaticita, ktorá 

demonštruje zvýšenú kyslosť cyklopentadiénu oproti jeho acyklickému analógu 

(Obrázok 9C).[50] 
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Obrázok 9 – Bežné spôsoby zvýšenia kyslosti pomocou (A) indukcie, (B) rezonancie, 

(C) aromaticity 

 

Renesanciu v oblasti cyklopentadiénovej katalýzy priniesol Lambert v roku 

2016 vo svojej štúdii o využití PCCP (1,2,3,4,5-pentametylkarboxycyklopentadién) 

(Obrázok 10A) ako organokatalyzátora (Obrázok 10B).[51] Táto trieda katalyzátorov 

prekonala nevýhody už známych Brønstedovych kyselín odvodených od BINOL-u, 

SPINOL-u, VAPOL-u, ktorých príprava vyžaduje precíznu a často náročnú metodiku. 

Zároveň reprezentuje starý, ale inovatívny koncept stabilizácie konjugovanej bázy cez 

kombináciu vyššie spomínaných prvkov zvýšenia kyslosti, ktorá je porovnateľná 

s kyslosťou minerálnych kyselín.[52]   

 

 

Obrázok 10 – (A) PCCP, (B) amid odvodený od PCCP, (C) fosforečná kyselina 

odvodená od (R)-BINOL-u 

 

PCCP prednostne existuje v enol-forme a jeho deprotonácia vedie k stabilnému 

aromatickému cyklopentadienylovému aniónu (Schéma 15).[53]  
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Schéma 15 – Princíp stabilizácie cyklopentadienylového aniónu PCCP 

 

Príprava platformy PCCP vychádza z reakcie dimetyl-

acetyléndikarboxylátu (M) a dimetyl-malonátu (N) s prídavkom pyridínium acetátu 

(Schéma 16). Izolovaný cykloheptadién P následne v silne bázickom prostredí octanu 

draselného poskytuje po okyslení PCCP (P).[53] 

 

 

Schéma 16 – Syntéza PCCP 

 

Následnou reakciou PCCP (P) s nadbytkom chirálneho alkoholu dochádza 

k funkcionalizácii tejto platformy a vzniká pentaester K8-9 s cyklopentadiénovým 

skeletom. Podobne amíny reagujúce s nadbytkom PCCP poskytujú príslušné 

monoamidy Q.[54] 

 

 

Schéma 17 – Syntetéza pentaesterov a monoamidov odvodených od PCCP 
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Lambert vo svojej práci demonštroval efektivitu chirálnych derivátov PCCP na 

enantioselektívnej Mannichovej reakcii N-(2-hydroxyfenyl)aldimínov 

s keténsilylacetálmi katalyzovanej (–)-mentolovým derivátom PCCP (kat. K8) 

(Schéma 18). Ten sa preukázal ako lacnejší a efektívnejší variant pre túto reakciu než 

derivát BPA (Schéma 4).[23,51] 

 

 

Schéma 18 – Enantioselektívna Mannichova reakcia katalyzovaná (–)-mentolovým 

derivátom PCCP 

 

Skupina Lamberta taktiež popísala enantioselektívny prístup k syntéze 

2,4-dioxychrománov pomocou inverznej Diel-Alderovej reakcie 

salicylaldehydacetálových derivátov oxokarbénioých iónov s vinylétermi (Schéma 19). 

Optimalizácia ukázala, že chirálny cyklohexanolový pentaester PCCP (kat. K9) 

poskytol produkty vo výborných výťažkoch a enantioselektivitách (Schéma 19).[55] 

 

 

Schéma 19 – Asymetrická syntéza 2,4-dioxychrománov 

 

 Kyslý katalyzátor K9 indukuje hydrolýzu acetálu, pri ktorej dochádza k tvorbe 

oxokarbénium-PCCP soli I (Schéma 20). Cykloadícia oxokarbénia s vinyléterom sa 

uskutočňuje podľa výpočtami potvrdeného tranzitného stavu II, ktorý určuje 

absolútnu stereochémiu produktu pomocou chirality aniónu prenášanej H-väzbami, 
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C—H…O a CH—aryl interakciami (Schéma 20). Tá bola dokázaná príslušnými 

výpočtami, ale aj RTG-štruktúrnou analýzou. Deprotonáciou výsledného intermediátu 

III PCCP aniónom vzniká finálny produkt, čím sa katalyzátor regeneruje 

(Schéma 20).[55] 

 

 

 

Schéma 20 – Mechanizmus katalyzovanej inverznej Diels-Alderovej reakcie in situ 

generovaným oxokarbéniovým iónom s vinyléterom 
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 Ďalšou možnosťou aplikácie PCCP katalyzátorov bola nedávno uverejnená 

skupinou Hua a Xua. Ich tímy popísali enantioselektívnu aminometylačnú reakciu 

diazozlúčeniny, alkoholu a α-aminometyléteru asymetrickou katalýzou riadenou 

aniónom (ACDC). Tá poskytuje efektívny a praktický prístup k opticky aktívnym 

α-hydroxy-β-aminokyselinám vo vysokých výťažkoch a excelentných 

enantioselektivitách (Schéma 21).[56] 

DFT výpočty ukázali, že kľúčovým krokom v reakčnom mechanizme 

aminometylačnej reakcie je nukleofilný atak enolu (Schéma 21 TS 3), generovaného 

pomocou Pd-komplexu z diazozlúčeniny, na iónový pár metylénimínium–PCCP, ktorý 

vznikol elimináciou MeOH z α-aminometyléteru v prítomnosti chirálneho PCCP.[56]  

 

 

Schéma 21 – ACDC aminometylačná reakcia 
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2. Ciele práce 

 

 Cieľom tejto diplomovej práce bola príprava a využitie kyslých katalyzátorov 

s pentakarboxycyklopentadiénovým (PCCP) a karboxytetrakyanocyklopentadiénovým 

(CTCCP) motívom. S ohľadom na doposiaľ známe poznatky uvedené v predošlých 

kapitolách  boli navrhnuté príslušné katalyzátory a ich efektivita bola študovaná na 

vybraných asymetrických reakciách. 

 

 Tento všeobecný cieľ zahrňoval nasledovné ciele: 

1. Príprava východiskových látok pre syntézu katalyzátorov (aromatické 

platformy, chirálne amíny a tozylacetáty). 

2. Príprava katalyzátorov s PCCP a CTCCP motívom (Obrázok 11). 

 

 

Obrázok 11 – Dizajn katalyzátorov s PCCP a CTCCP motívom 

 

3. Použitie pripravených katalyzátorov v enantioselektívnych 

transformáciách.  
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3. Výsledky a diskusia 

 Táto diplomová práca sa zaoberá prípravou a využitím kyslých katalyzátorov 

s PCCP a CTCCP motívom. Do tejto skupiny katalyzátorov s cyklopentadiénovým 

motívom patria katalyzátor 1 a ďalšie navrhnuté monomérne kyslé katalyzátory 2a-

d, 3 a 4. Ďalej potom bifunkčný katalyzátor nesúci fosfínovú skupinu 2e a látky 

obsahujúce viacero kyslých skupín 6 s chirálnou trans-cyklohexándiamínovou 

kostrou. Postupom času boli navrhnuté dimérne látky 7-10 s dvoma 

cyklopentadiénovými jednotkami. Pripravené látky boli následne študované ako 

katalyzátory vo vybraných enantioselektívnych transformáciách. 

 

 

Obrázok 12 – Katalyzátory s PCCP a CTCCP motívom 

 

K príprave navrhnutých katalyzátorov bolo potrebné vypracovať syntetický 

prístup. Pentaester 1 je dostupný pomocou transesterifikácie látky 11 v nadbytku           

(–)-mentolu (12) (Schéma 22). 
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Schéma 22 – Retrosyntéza pentaesteru 1 

 

Monoamidy 2 je možné pripraviť substitučnou reakciou chirálnych amínov 13 

s nadbytkom látky 11 (Schéma 23A). Podobne diamidy sú dostupné reakciou látky 11 

v nadbytku amínu 14 (Schéma 23B). V tejto reakcii je však možné očakávať vznik 

rôznych regioizomérov. 

 

 

Schéma 23 – Retrosyntéza amidov a diamidov odvodených od PCCP 

 

Ďalším štruktúrnym motívom, ktorý bol navrhnutý v priebehu riešenia tejto 

práce, je mentolový derivát karboxytetrakyanocyklopentadiénu (CTCCP) 4. Ten je 

dostupný pomocou alkylačnej/desulfurylačnej reakcie ditiínu 15 s chirálnym 
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tozylacetátom 16a. Následnou hydrolýzou nitrilových funkčných skupín by bolo 

možné pripraviť monoheteroester s motívom PCCP 5 (Schéma 24). 

 

 

Schéma 24 – Retrosyntéza monoheteroesteru 5 a nitrilového analógu 4 

 

Zmiešané amidy 6 sú dostupné acyláciou aminoskupiny intermediátu 18. Ten 

je možné pripraviť amidačnou reakciou 11 s chirálnym diamínom 17 (Schéma 25). 

Syntéza dimérneho katalyzátoru 7  sa môže uberať dvoma smermi. Prvým je amidácia 

látky 11 s chirálnym intermediátom 18. Druhým spôsobom prípravy diméru 7 je „one-

pot“ reakcia cyklopentadiénu 11 s nadbytkom diamínu 17 (Schéma 25).  

 

Schéma 25 – Retrosyntéza zmiešaných amidov 6 a dimérneho katalyzátoru 7 

 

Dimérne katalyzátory 7 a 10 sú dostupné pomocou hydrolýzy nitrilových 

analógov 8 a 9. Tie je možné pripraviť alkylačnou/desulfurylačnou reakciou ditiínu 15 

s chirálnym amidom 16b alebo esterom 16c (Schéma 26). 
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Schéma 26 – Syntetický prístup k dimérnym katalyzátorom s PCCP a CTCCP 

motívom 

 

3.1. Príprava východiskových látok 

3.1.1. Syntéza aromatických platforiem  

K syntéze katalyzátorov s tetrametylkarboxycyklopentadiénovým motívom  1, 

2, 3, 6 a 7 bolo nutné pripraviť  1,2,3,4,5-pentametylkarboxycyklopentadién (1). Ten je 

ľahko dostupný pomocou reakcie dimetyl-acetyléndikarboxylátu (18) s malonátom 19 

v prítomnosti zmesi pyridín/AcOH. Izolovaný medziprodukt bol následne podrobený 

pôsobeniu octanu draselného pri zvýšenej teplote.[53] Reakcia poskytla aromatickú 

platformu 1 po kyslom spracovaní v celkovom výťažku 86 % (Schéma 27).  

 

 

Schéma 27 – Príprava cyklopentadiénu 11 

 

 Kľúčovým substrátom k príprave derivátov CTCCP 4, 8 a 9 je  

tetrasubstituovaný ditiín 15. Reakciou kyanidu sodného (20) so sírouhlíkom v DMF 

bol pripravený surový  dimerkaptomaleonitril disodný. Ten bol v podobe vodného 

roztoku oxidovaný peroxodisíranom amónnym za vzniku ditiínu 15 v celkovom 

výťažku 21 % (Schéma 26).[57] 
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Schéma 28 – Príprava tetrakyano-1,4-ditiínu 

 

3.1.2. Syntéza chirálnych amínov a ich prekurzorov 

Na zavedenie prvku chirality do monoamidov 2 boli použité chirálne amíny 13. 

Ako prekurzor komerčne nedostupných amínov 13b-e bol použitý (S)-fenylalanín (21). 

Ten po redukcii pomocou kombinácie NaBH4 a jódu poskytol (S)-fenylalanol (22) 

v takmer kvantitatívnom výťažku 99 %. Chránením hydroxylovej skupiny TBDMS-

skupinou bol pripravený amín 13b vo výťažku 60 % (Schéma 29).[58] Stéricky 

náročnejšie amíny 13c a 13d boli pripravené z rovnakého prekurzora 21 reakciou 

s príslušným elektrofilným silylačným činidlom v prostredí N-metylimidazolu 

s prídavkom jódu v dobrých výťažkoch 62 – 73 % (Schéma 29). 

 

 

Schéma 29 – Syntéza O-chránených aminoalkoholov 

 

Pripravený aminoalkohol 22 bol použitý taktiež ako kľúčový prekurzor 

k syntéze aminofosfínu 13e (Schéma 30). Chránením aminoskupiny pomocou Boc2O 

bol pripravený karbamát 23 vo výťažku 70 %, ktorý po reakcii s tozylchloridom 

poskytol intermediát 24 s výťažkom 54 %. Po nukleofilnej substitúcii difenylfosfidom 

draselným a následnej kyslej hydrolýze bol izolovaný aminofosfín 13e vo výťažku 

36 %. (Schéma 30).[59]  
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Schéma 30 – Syntéza aminofosfínu 13e odvodeného od (S)-fenylalanínu 

 

3.1.3. Syntéza chirálnych α-tozylesterov α-tozylamidov 

Ako znázorňuje Schéma 24 (str. 34) a Schéma 26 (str. 35), na zavedenie prvku 

chirality do skeletu CTCCP sa použivajú α-tozylderiváty karboxylových kyselín 

(estery 16a,c a amid 16b).  

K syntéze α-tozylderivátu 16a bol použitý (–)-mentol (12) ako ľahko dostupná 

chirálna východisková látka. Hydroxylová skupina alkoholu 12 bola acylovaná 

brómacetylbromidom za zvýšenej teploty s prijateľným výťažkom 60 % 

(Schéma 31).[60] α-Brómacetát 25a následne podliehal SN2 reakcii s p-toluénsulfinátom 

sodným za vzniku chirálneho α-tozylacetátu 16a vo veľmi dobrom výťažku, a to 96 % 

(Schéma 31).[57] 

 

 

Schéma 31 – Syntéza chirálneho α-tozylesteru 7a 

 

Trans-diaminocykloxán (17) poskytoval diacylovaný produkt 25b s nízkym 

výťažkom 35 %.[61] Následná substitúcia brómu pomocou p-toluénsulfinátu sodného 

prebiehala za štandardných podmienok a s veľmi dobrým výťažkom reakcie 72 % 

(Schéma 32). 
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Schéma 32 – Syntéza chirálneho derivátu trans-diaminocykloxánu 

 

(+)-Hydrobenzoín (26) sa ukázal ako veľmi odolný substrát už pri dvojnásobnej 

acylácii brómacetylbromidom. V priebehu acylačnej reakcie vznikala komplexná zmes 

neidentifikovateľných produktov aj v prípade použitia rozdielnych zásad (Et3N, 

DIPEA, NaH). Preto bolo pristúpené „one-pot“ syntéze bez izolácie α-haloderivátu 25c 

(Schéma 33). Ako efektívne acylačné činidlo sa ukázal chlóracetylchlorid spolu 

s katalytickým množstvom N,N-dimetyl-4-aminopyridínu. Po následnej nukleofilnej 

substitúcii pomocou príslušného sulfinátu bol úspešne izolovaný bis(α-tozylacetát) 16c 

vo veľmi dobrom výťažku 80 % (Schéma 33). 

 

 

Schéma 33 – Syntéza chirálneho derivátu hydrobenzoínu 
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3.2. Syntéza katalyzátorov s cyklopentadiénovým motívom 

3.2.1. Syntéza esterov a amidov s motívom PCCP 

K syntéze chirálnych derivátov PCCP 1, 2, 3, 4 a 6 bola použitá 

transesterifikácia a amidácia popísaná Lambertom[51].  

Reakcia cyklopentadiénu 11 s veľkým nadbytkom (–)-mentolu (10 ekv.) 

v prítomnosti N-metylimidazolu (NMI) v toluéne za zvýšenej teploty poskytovala po 

okyslení pentamentylester 1 vo výťažku 44 % (Schéma 34).  

 

 

Schéma 34 – Syntéza chirálneho pentaesteru PCCP odvodeného od (–)-mentolu 

 

Vďaka širokej škále dostupných a pripravených amínov 13 bolo pristúpené k 

syntéze monoamidov 2 a diamidu 3. Monoamid 2a bol pripravený reakciou chirálneho 

(S)-1-fenyletylamínu s malým nadbytkom PCCP (1) (1,1 ekv.) za zvýšenej teploty 

(Schéma 35) v prijateľnom výťažku 40 %.[54] 

 

 

Schéma 35 – Syntéza monoamidu PCCP odvodeného od (S)-1-fenyletylamínu 

 

Monoamidy 2b-d vychádzajúce z amínov 13b-d odvodených od 

(S)-fenylalanínu sa touto metódou nepodarilo pripraviť (Schéma 36). Za zvolených 
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podmienok bol pozorovaný rozklad cyklopentadiénu 11. Monoamid 2e sa taktiež 

nepodarilo izolovať z dôvodu jeho rozkladu v priebehu reakcie  na komplexnú zmes 

neidentifikovateľných látok (Schéma 36). 

 

 

Schéma 36 – Syntéza monoamidov odvodených od (S)-fenylalanínu 

 

Zaujímavým zistením bolo, že v prípade použitia 2 ekvivalentov chirálneho 

(S)-aminotetralínu bol izolovaný 1,2-diamid 3. Hoci výťažok tejto reakcie bol relatívne 

nízky (42 %), produkt 3 vnikal len v podobe jedného regioizoméru (Schéma 37). 

 

 

Schéma 37 – Syntéza diamidu PCCP odvodeného od (S)-aminotetralínu 

 

3.2.2. Syntéza zmiešaných amidov s motívom PCCP 

S možnosťou syntézy monoamidov sa objavila príležitosť pripraviť zmiešané 

amidy 6 s chirálnym cyklohexándiamínovým skeletom nesúce dve rozdielne acylové 

jednotky (Schéma 38). Funkcionalizáciou cyklopentadiénu 11 pomocou 

(R,R)-diaminocyklohexánu bol izolovaný intermediát 18, ktorý po acylácii voľnej 
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aminoskupiny príslušnými stéricky náročnými acylchloridmi poskytoval zmiešané 

amidy 6 v prijateľných výťažkoch 33 – 65 % (Schéma 38). 

   

 

Schéma 38 – Syntéza zmiešaných amidov odvodených od chirálneho 

trans-diaminocyklohexánu 

 

3.2.3. Syntéza esterov s motívom CTCCP 

Ďalšia aromatická platforma s potenciálnymi katalytickými vlastnosťami nesie 

karboxytetrakyanocyklopantadiénový skelet. Tandémovou adične-eliminačnou 

cyklizáciou substituovaného ditiínu 15 s chirálnym α-tozylesterom 16a v silne 

bázických podmienkach je možné izolovať po okyslení príslušný cyklopentadién 4 vo 

výťažku 35 % (Schéma 39).  

 

 

Schéma 39 – Syntéza chirálneho monoesteru odvodeného od CTCCP 
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Izolovaný derivát CTCCP 4  bol následne podrobený modifikovanej Pinnerovej 

reakcii s in situ generovaným chlorovodíkom a metanolom ako reagentom a zároveň 

ako rozpúšťadlom (Schéma 40). Táto reakcia, bohužiaľ, neposkytla žiadaný mono-

heteroester 5 odvodený od PCCP. Konverzia východiskovej látky nebola pozorovaná 

taktiež ani v prípade použitia silnej Lewisovej kyseliny (TMSOTf) (Schéma 40). 

 

Schéma 40 – Neúspešná Pinnerova reakcia 

 

3.2.4. Syntéza dimérnych katalyzátorov 

Zatiaľ čo katalyzátory s jednou štruktúrnou jednotkou PCCP sa podarilo 

pripraviť, syntéza dimérneho katalyzátoru 7 s trans-cyklohexándiamínovou kostrou 

sa ukázala ako neľahká úloha (Schéma 41). Priama dvojitá amidácia s nadbytkom 

PCCP (11) za zvýšenej teploty neposkytla dimér 7. Bola pozorovaná len tvorba 

intermediátu 18. Zmena nepolárneho toluénu za polárnejší DMSO síce zlepšila 

rozpustnosť vznikajúceho intermediátu 18, ale jeho nízka reaktivita s PCCP zostala 

nezmenená (Schéma 41). Tá môže byť vysvetlená stérickou náročnosťou PCCP-

substituentu. V prípade použitia pyridínu došlo k rozkladu východiskovej látky. 

 

 

Schéma 41 – Neúspešná syntéza diméru 7 
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Ani zmena syntetického prístupu, ktorý zahŕňal najskôr syntézu príslušného 

diméru CTCCP 8 a následnú kyslú hydrolýzu (Pinnerova reakcia), nepomohla 

k príprave požadovaného produktu 7 (Schéma 42). Podrobná analýza reakčnej zmesi 

(TLC, MS) preukázala plnú konverziu východiskových látok, avšak v reakcii vznikala 

komplexná zmes produktov. 

 

 

Schéma 42 – Neúspešná dvojkroková syntéza diméru 7 a 8 

 

Na základe predbežných záverov o stérickej náročnosti substituovaných 

cyklopentadiénových substituentov bolo pristúpené k syntéze dimérov 9 a 10 

(Schéma 43). Tie nemájú narozdiel od dimérov 7 a 8 vo svojej štruktúre rigidný 

cyklohexánový skelet.  Ale ani v tomto prípade sa nepodarilo medziprodukt 9 izolovať 

a následne podrobiť hydrolýze (Schéma 43).  
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Schéma 43 – Neúspešná syntéza dimérneho katalyzátora odvodeného od PCCP         

s chirálnou hydrobenzoínovou kostrou 

 

3.3. Využitie katalyzátorov s cyklopentadiénovým motívom 

Po úspešnej syntéze katalyzátorov 1, 2, 3 a 6 s motívom PCCP a katalyzátoru 4 

so CTCCP štruktúrou, bola ich efektivita študovaná na vybraných 

enantioselektívnych transformáciách. Najprv bola vybraná organokatalytická 

aminalizácia aldehydov derivátmi antranilamidu vedúca k stereoselektívnej tvorbe 

tetrahydrochinazolinónov (Schéma 44A). Druhá zvolená transformácia je 

enantioselektívna Povarovova reakcia medzi imínovým derivátom izatínu 30 s 2-

vinylindolom (31) (Schéma 44B). Posledná transformácia, ktorou sa táto diplomová 

práca zaoberá je enantioselektivna syntéza homoalylových alkoholov 35 pomocou 

pinakolesteru kyseliny alylborónovej (34) (Schéma 44C). 
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Schéma 44 – Zvolené enantioselektívne transformácie 

 

3.3.1. Enantioselektívna N,N-aminalizácia aldehydov  

Ako modelové substráty pre enantioselektívnu aminalizačnú reakciu boli 

vybrané antranilamid (27a) a izovaleraldehyd (28a) (Tabuľka 1). Nekatalyzovaná 

reakcia neposkytovala požadovaný produkt 29aa (Reakcia 1). V prítomnosti 

mentolového derivátu PCCP 1 (Obrázok 11) došlo k plnej konverzii už po 21 hodinách 

a aminal 29aa bol izolovaný vo výbornom výťažku 96 % s enantiomérnym prebytkom 

až 84 % e.e. (Reakcia 2). Diamid 3 (Obrázok 11) s chirálnou kavitou poskytol produkt 

len v priemernom výťažku (60 %) s veľmi nízkou enantioselektivitou (Reakcia 3). 

Podobné výsledky poskytol aj tetrakyanocyklopentadiénového analóg 4 (Reakcia 4). 

K zvýšeniu enantioselektivity reakcie nedošlo ani pri použití zmiešaných diamidov 6 

(Reakcie 5, 6), takže katalyzátor 2 bol použitý pre ďalšie štúdium reakcie ako 

modelový katalyzátor. 
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Tabuľka 1 – Vplyv katalyzátorov na priebeh modelovej reakcie 

 

Reakcia Katalyzátor Čas (h) Výťažoka (%) e.e.b (%) 

1 - - n.r. - 

2 1 21 96 84 

3 3 168 60 2 

4 4 120 42 5 

5 6a 56 61 0 

6 6b 108 72 0 

Reakcia bola zrealizovaná z 0,1 mmol 27a a 0,1 mmol 28a v 2 mL PhMe za vyššie uvedených podmienok. a) Výťažok 

po stĺpcovej chromatografii.  b) Určené pomocou HPLC s chirálnou OD-H kolónou. MS = molekulové sitá 

 

 

Obrázok 13 – Štruktúry použitých katalyzátorov 
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Po výbere vhodného katalyzátora bola uskutočnená štúdia o vplyve množstva 

katalyzátora a typu molekulových sít na modelovú reakciu (Tabuľka 2). Najskôr boli 

otestované veľkosti molekulových sít. So zväčšujúcim sa priemerom týchto 

mikroporéznych látok bola pozorovaná zvyšujúca sa enantioselektivita reakcie 

(Reakcie 1 – 3). Pri použití 5Å molekulových sít (Reakcia 3) reakcia prebiehala bez 

tvorby vedľajších produktov a aminal 29aa bol izolovaný vo výbornom výťažku 96 % 

s enantiomérnym prebytkom až 84 % e.e. (Reakcia 3). Naopak so znižujúcim sa 

množstvom katalyzátora došlo k miernemu poklesu výťažku a enantioselektivity 

reakcie (Reakcie 4 – 5), ale reakčná doba sa skrátila. Na základe týchto výsledkov 

bolo pre ďalšiu optimalizáciu používaných 10 mol% katalyzátora 1 spolu s prídavkom 

5Å molekulových sít. 

 

Tabuľka 2 – Vplyv množstva katalyzátora a typu aditíva na priebeh modelovej 

reakcie 

 

Reakcia 
Množstvo kat. 

(mol%) 
Aditívum Čas (h) Výťažoka (%) e.e.b (%) 

1 10 3Å MS 20 81 71 

2 10 4Å MS 21 73 73 

3 10 5Å MS 21 96 84 

4 5 5Å MS 18 91 74 

5 2 5Å MS 16 86 74 

Reakcia bola zrealizovaná z 0,1 mmol 27a a 0,1 mmol 28a v 2 mL PhMe za vyššie uvedených podmienok. a) Výťažok 

po stĺpcovej chromatografii.  b) Určené pomocou HPLC s chirálnou OD-H kolónou. MS = molekulové sitá 

 

Následne sa naša pozornosť zamerala na štúdium vplyvu rozpúšťadla na 

modelovú reakciu (Tabuľka 3). V toluéne reakcia poskytla aminal 29aa vo výbornom 

výťažku a enantioselektívnom prebytku (96 %, 84 % e.e.) (Reakcia 1). K poklesu 

výťažku aj enantioselektivity došlo v reakcii prebiehajúcej v dichlórmetáne, MTBE aj 

etyl-acetáte (Reakcie 2, 4, 5). Naopak reakcia zrealizovaná v polárnom 

tetrahydrofuráne poskytla produkt 29aa vo výťažku až 97 % s výborným 
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enantiomérnym prebytkom cez 80 % e.e. (Reakcia 3). Na základe získaných výsledkov 

bol zvolený toluén ako vhodné rozpúšťadlo. 

 

Tabuľka 3 – Vplyv rozpúšťadiel na priebeh modelovej reakcie 

 

Reakcia Rozpúšťadlo Čas (h) Výťažoka (%) e.e.b (%) 

1 PhMe 21 96 84 

2 CH2Cl2 35 87 77 

3 THF 18 97 84 

4 MTBE 18 76 37 

5 EtOAc 17 90 63 

Reakcia bola zrealizovaná z 0,1 mmol 27a a 0,1 mmol 28a v 2 mL rozpúšťadla za vyššie uvedených podmienok. a) 

Výťažok po stĺpcovej chromatografii.  b) Určené pomocou HPLC s chirálnou OD-H kolónou. MS = molekulové sitá 

 

Ako ukázalo štúdium vplyvu teploty na modelovú reakciu (Tabuľka 4), teplota 

má minimálny vplyv na výťažok aminalizácie (96 – 98 %). Avšak reakcia prebiehajúca 

pri izbovej teplote (~ 23 °C) poskytla produkt 29aa s nízkym enantiomérnym 

prebytkom 43 % e.e. (Reakcia 1). Znížením teploty na –25 °C síce došlo k zvýšeniu 

enantioselektivity (Reakcia 2), avšak tento stúpajúci trend skončil na úrovni 84 % e.e., 

keď modelová reakcia prebiehala pri –45 °C (Reakcia 3). Môžeme teda konštatovať, že 

enantioselektivita tejto reakcie je veľmi závislá na teplote reakcie. Z tohto dôvodu sme 

zvolili teplotu práve –45 °C. 
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Tabuľka 4 – Vplyv teploty na priebeh modelovej reakcie 

 

Reakcia Teplota (°C) Čas (h) Výťažoka (%) e.e.b (%) 

1    23c 0,5 98 43 

2 –25 18 97 61 

3 –45 21 96 84 

4 –65 41 98 78 

Reakcia bola zrealizovaná z 0,1 mmol 27a a 0,1 mmol 28a v 2 mL PhMe za vyššie uvedených podmienok. a) Výťažok 

po stĺpcovej chromatografii.  b) Určené pomocou HPLC s chirálnou OD-H kolónou. c) Priemerná izbová teplota 

v laboratóriu. MS = molekulové sitá 

 

Po optimalizácii reakčných podmienok sa táto štúdia zamerala na rozsah 

využitia tejto reakcie. 

Na začiatok sme sa zamerali na reaktivitu rôznych aldehydov podliehajúcich 

katalytickej aminalizácii (Tabuľka 5). Alifatické aldehydy poskytli s amidom 27a 

cyklické aminály 29aa-ab vo výborných výťažkoch 96 – 97 % a enantiomérnych 

prebytkoch až do 84 % e.e. v relatívne krátkej dobe (< 21 h) (Reakcie 1 – 2). Reakcia 

s nenasýteným trans-cinnamaldehydom aj napriek plnej konverzii poskytla výhradne 

zmes produktov, ktoré sa nepodarilo identifikovať (Reakcia 3). Výrazne nižšiu 

reaktivitu ukázala reakcia s aromatickým benzaldehydom ako substrátom 

(Reakcia 4). Tá poskytla aminál 29ad v prijateľnom výťažku a enantiomérnom 

prebytku (77 %, 68 % e.e.). 
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Tabuľka 5 – Rozsah použitia reakcie – modifikácia aminálovej časti 

 

Reakcia R Produkt Čas (h) Výťažoka (%) e.e.b (%) 

1 i-Bu 29aa 21 96 84 

2 n-Bu 29ab 18 97 76 

3 (E)-PhCH2=CH2 29ac 72 stopy n.d. 

4 Ph 29ad 96 77 68 

Reakcia bola zrealizovaná z 0,1 mmol 27a a 0,1 mmol 28 v 2 mL PhMe za vyššie uvedených podmienok. a) Výťažok po 

stĺpcovej chromatografii.  b) Určené pomocou HPLC s chirálnou kolónou. n.d. = nebolo určené; MS = molekulové sitá 

 

 Veľký vplyv na reakciu mali aj substituenty na aromatickom jadre 

antranilamidu.  

 Pri substitúcii aromatického jadra brómom v polohe 5 reakcia poskytla produkt 

29ca vo veľmi dobrom výťažku a enantiomérnom prebytku (78 %, 80 % e.e.) 

(Reakcia 3). Vyššie stérické nároky brómového substituentu v polohe 3 výrazne znížili 

reaktivitu príslušného derivátu a produkt 29ba sa nepodarilo pripraviť (Reakcia 2).  

 Substitúcia v polohe 4 elektrón-donujúcou metylovou skupinou poskytla 

derivát v dobrom výťažku, avšak už s nižším enantiomérnym prebytkom 69 % e.e. 

(Reakcia 4). Elektrón-odťahujúca nitro-skupina v rovnakej polohe výrazne ovplyvnila 

enantioselektivitu reakcie. Aj napriek takmer kvantitatívnemu výťažku > 99 %, 

enantioselektivita bola nízka (34 % e.e.) (Reakcia 6). 

 Silný záporný indukčný efekt, ktorý ovplyvňuje nukleofilitu dusíka 

aminoskupiny, bol pozorovaný v reakciách s elektronegatívnejšími substituentmi 

v polohe 5 (Reakcie 7, 10). Tieto reakcie poskytli aminály vo výťažkoch až do 75 %, 

avšak s nízkou enantioselektivitou 46 – 55 % e.e. Podobne, elektrón-odťahujúca 

nitroskupina so silným záporným mezomérnym efektom znižuje reaktivitu amidu 27h 

až na toľko, že k reakcii nedochádza (Reakcia 9). A naopak, elektrón-donujúca 

metylová skupina v rovnakej polohe poskytuje aminál 29ga s výborným výťažkom 

a enantioselektivitou (96 %, 73 % e.e.) (Reakcia 8). 
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Tabuľka 6 – Rozsah použitia reakcie – substitúcia na aromatickom kruhu 

antranilamidu 

 

Reakcia R Produkt Čas (h) Výťažoka (%) e.e.b (%) 

1 H 29aa 21 96 84 

2 3-Br 29ba 120 stopy n.d. 

3 5-Br 29ca 96 78 80 

4 4-Me 29da 84 80 69 

5 
4-NO2 29ea 

96 20 25 

6 36c 99 34 

7 5-Cl 29fa 72 75 55 

8 5-Me 29ga 16 96 73 

9 5-NO2 29ha 120c stopy n.d. 

10 5-OMe 29ia 24 74 46 

Reakcia bola zrealizovaná z 0,1 mmol 27 a 0,1 mmol 28a v 2 mL PhMe za vyššie uvedených podmienok. a) Výťažok po 

stĺpcovej chromatografii.  b) Určené pomocou HPLC s chirálnou kolónou. c) Ako rozpúšťadlo bol použitý THF.                    

n.d. = nebolo určené; MS = molekulové sitá 

 

Absolútna konfigurácia aminálov 29 bola určená za základe špecifickej 

otáčavosti, ktorá sa zhoduje s údajmi uvedenými v literatúre.[62] 

Východiskový substrát  27d bol pripravený couplingom kyseliny 36 s vodným 

roztokom amoniaku v prijateľnom výťažku 56 % (Schéma 45).[63]  

 

 

Schéma 45 – Amidácia derivátu kyseliny antranilovej 
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3.3.2. Štúdium ďalších enantioselektívnych transformácií  

Aby sme rozšírili využitie katalyzátorov odvodených od PCCP, naša pozornosť 

sa zamerala na organokatalytickú Povarovovu reakciu dusíkatého derivátu izatínu 30        

s 2-vinylindolom (31) (Schéma 44B, str. 45). Pre štúdium tejto reakcie bolo 

nevyhnutné pripraviť  obe východiskové látky. 

Reakciou N-benzylizatínu (36) s p-anizidínom (37) v kyslom prostredí bol 

pripravený ketimín 30 vo veľmi dobrom výťažku 81 % (Schéma 46).[64]  

 

 

Schéma 46 – Syntéza ketimínu 30 

 

Syntéza vinylindolu 31 zahŕňala dvojkrokovú syntézu vychádzajúcu 

z komerčne dostupného esteru 37 (Schéma 47). Karboxylát 37 bol zredukovaný na 

príslušný alkohol pomocou DIBAL-H ako redukčného činidla.[65] Bez potrebnej 

purifikácie bol izolovaný medziprodukt oxidovaný na aldehyd 38 pomocou PDC 

v relatívne nízkom celkovom výťažku 25 % (Schéma 47).[66] Výsledný vinylindol 31 bol 

následne pripravený pomocou Wittigovej reakcie s prijateľným výťažkom 57 % 

(Schéma 47).[67]   

 

 

Schéma 47 – Syntéza vinylindolu 31 

 

Zvolené modelové substráty 30 a 31 neposkytli požadovaný spirocyklický 

produkt 32 v kombinácii s katalyzátorom 1 (Schéma 48). Prídavok triflátu yterbitého 

mal za následok rýchly rozklad oboch východiskových látok. Na základe nestability 

vinylindolu 31 bolo upustené od ďalších optimalizácií. 
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Schéma 48 – Neúspešná Povarovova reakcia 

 

Poslednou zvolenou transformáciou, ktorou sa zaoberá táto práca, bola alylácia 

aldehydov 33 esterom kyseliny borónovej 34 (Schéma 49). Reakcia poskytla produkty 

v prijateľných výťažkoch (22 – 88 %). Avšak enantiomérny prebytok vznikajúcich 

homoalylových alkoholov 35 bol takmer zanedbateľný (< 5 % e.e.) aj napriek použitiu 

rozličných pripravených katalyzátorov s motívom PCCP (Schéma 49). Na základe 

týchto výsledkov bolo upustené od ďalšieho štúdia tejto reakcie. 

 

 

Schéma 49 – Alylácia aldehydov 33 
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4. Experimentálna časť 

4.1. Všeobecné informácie k experimentálnej časti 

K experimentálnej činnosti v rámci tejto diplomovej práci boli k sledovaniu 

konverzie a stanoveniu čistoty produktov použité TLC desky Kieselgel 60 F 254 

(Merck). K detekcii TLC bola použitá UV lampa – model CAMAG UV CABINET 2, 

λ = 254 nm. K detekcii bolo použité vyvolávanie TLC pomocou nasledujúcich činidiel: 

AMC (pripravené rozpustením 25 g kyseliny fosfomolybdénovej, 10 g dihydrátu síranu 

ceričitého v 1 litri 1,2M vodného roztoku kyseliny sírovej), vanilín (pripravený 

rozpustením 12 g vanilínu v 200 ml etanolu a 2,5 ml koncentrovanej kyseliny sírovej). 

Po vyvolaní v príslušnom činidle bola TLC platnička zahriata teplovzdušnou pištoľou 

na 100-200 °C.  

Na separáciu produktu pomocou stĺpcovej chromatografie so silikagélom ako 

stacionárnou fázou bol použitý silikagél Fluka 60 (40-63 μm).  

Na separáciu produktov pomocou destilácie za zníženého tlaku bol použitý 

Büchi Kugelrohr Glass Oven B-585.  

K odpareniu rozpúšťadiel bola použitá rotačná vákuová odparka (RVO) 

Heidolph LABOROTA 4000. Produkty boli dosušené za zníženého tlaku pomocou 

olejovej vákuovej pumpy Vacubrand RZ2.  

Teplota topenia (t.t.) bola stanovená za pomoci bodotávku Bu ̈chi Melting Point 

B-545.  

Špecifická otáčavosť ([𝛼]D
20) bola stanovená za pomoci prístroja AUTOMATIC 

POLARIMETR Autopol III (Rudolph research, Flanders, New Jersey). Koncentrácie a 

rozpúšťadlo je uvedené pri každej látke. Hodnoty špecifickej otáčavosti sú uvedené 

v 10–1 Deg∙cm2∙g–1.  

K stanoveniu enantiomérneho nadbytku (e.e.) bola využitá HPLC analýza 

pomocou prístroja SHIMADZU so spektrofotometrickyým detektorom SPD-M20A. Na 

separáciu enantiomérov boli použité kolóny s chirálnou stacionárnou fázou: Daicel 

Chiralpak® IA, Daicel Chiralpak® IB, Daicel Chiralpak® IC, Daicel Chiralcel® OD-H, 

Daicel Chiralpak® AD, Chiralpak® IG. Použitá kolóna je vždy uvedená pri 

analyzovanej látke.  

Ku charakterizácii produktov technikou nukleárnej magnetickej rezonancie 

(NMR) boli použité prístroje: Bruker AVANCE III HD 400 boli merané 1H spektrá pri 

400,13 MHz, 13C spektrá pri 100,61 MHz a 19F spektrá pri 376,50 MHz ,na prístroji 

Bruker AVANCE III 600 boli merané 1H spektrá pri 600,17 MHz a 13C spektrá pri 
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150,91 MHz. Chemické posuny (δ) boli referencované voči reziduálnym protónom 

použitého deuterovaného rozpúšťadla: chloroform-d (1H: δH = 7,26 ppm, 13C: 

δC = 77,00 ppm), DMSO-d6 (1H: δH = 2,50 ppm, 13C: δC = 39,50 ppm), acetonitril-d3 (1H: 

δH = 1,94 ppm, 13C: δC = 1,32 ppm). Hodnoty interakčných konštánt (J) sú určené v Hz.  

K meraniu spektier infračervenej spektroskopie (IČ) bol použitý prístroj Nicolet 

Avatar 370 FTIR. Meranie prebehlo metódou difúznej reflektancie (DRIFT) v bromide 

draselnom. Vlnočty (𝜈) sú pri každej látke uvedené v cm–1.  

Pre stanovenie molekulovej hmotnosti (nízke rozlišenie) metódou hmotnostnej 

spektrometrie (MS) bol použitý prístroj LCQ Fleet. Pre stanovenie molekulovej 

hmotnosti s vysokým rozlíšením (HRMS) bol použitý prístroj Q-TOP COMPACT 

BRUKER. Metóda použitá na ionizáciu vzorky je uvedená u každého produktu.  

 

4.2. Použité chemikálie a rozpúšťadlá  

Všetky použité východiskové látky a činidlá sú komerčne dostupné a zakúpené 

od firiem: Fluorochem, Sigma-Aldrich, s.r.o, Alfa Aesar, TCI, Lachema, Strem, Penta, 

Lach-Ner, s.r.o. a Fluka. Látky boli použité bez ďalšieho dočisťovania.  

K príprave mobilných fáz pre separáciu pomocou stĺpcovej chromatografie boli 

použité rozpúšťadlá zakúpené vo firmy Penta v p.a. kvalite a boli dočistené destiláciou 

pred použitím.  

Rozpúšťadlá použité priamo v reakciách boli zakúpené vo firme Lab-Scan 

analytical sciences v HPLC kvalite. 

Ako filtračné médium v Büchnerovej nálevke bolo použitý filtračný papier 

Whatman® Glass Microfiber GF/F. 

Látka 36 bola pripravená Mgr. Michalom Urbanom. 

 

4.3. Príprava východiskových látok 

4.3.1. Príprava aromatických platforiem 

Tetrametyl-5-(hydroxy(metoxy)metylén)cyklopenta-1,3-dién-1,2,3,4-

tetrakarboxylát (PCCP) (11): 

PCCP (11) bolo pripravené podľa modifikovaného postupu 

uvedeného v literatúre[53]. 

Zmes AcOH/pyridín (1:1; 1,0 mL) bola pridaná po kvapkách do 

miešajúceho sa roztoku dimetyl-acetyléndikarboxylátu (18) 

(13 mL; 105 mmol; 1,0 ekv.) a dimetyl-malonátu (19) (40 mL; 347 mmol; 3,3 ekv.) 
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v dietyléteri (24 mL). Roztok červenej farby bol miešaný po dobu 15 minút pri izbovej 

teplote. Následne bola reakčná zmes zahrievaná pod spätným chladičom po dobu 

2 hodín na teplotu 85 °C. Potom bolo rozpúšťadlo odparené pomocou RVO a do 

viskózneho zbytku bola pridaná destilovaná voda (45 mL). Výsledná emulzia bola 

miešaná po dobu 30 minút, počas ktorých sa sformovala pevná hmota. Banka bola 

následne ochladená na –35 °C cez noc a potom bola zmes prefiltrovaná cez fritu (S4). 

Filtračný koláč bol následne premytý dietyléterom (3 × 30 mL) a presušený prúdom 

vzduchu. Potom bol prenesený do banky a suspendovaný vo vode (56 mL). 

K vzniknutej suspenzii bol pridaný octan draselný (18,5 g; 188 mmol; 1,8 ekv.) a zmes 

bola zahrievaná k varu pod spätným chladičom 4 hodiny. Po uplynutí tejto doby bola 

reakčná zmes ochladená na 0 °C a bola pridaná konc. kyselina chlorovodíková, až 

dovtedy kým pH postupne vznikajúceho homogénneho roztoku nedosiahlo hodnotu 

pH = 1. Potom bola banka s roztokom opäť ochladená na –35 °C cez noc. Sformovaný 

produkt 11 bol izolovaný filtráciou cez fritu (S4) a trituráciou dietyléterom                 

(3 × 30 mL) ako biela kryštalická látka (31,7 g) vo výťažku 86 %. 1H-NMR spektrum 

zodpovedá literatúre[51]. 

 

Rf = 0,45 (CH2Cl2/MeOH = 5:1, detekcia pomocou vanilínu). 1H-NMR (400 MHz, 

CDCl3): δH = δ 20,09 (s, 1H), 4,04 (s, 6H), 3,90 (s, 6H), 3,76 (s, J = 1,7 Hz, 3H) ppm; 

MS (ESI-) m/z: vypočítané pre C15H16O10 [M – H]–: 355, nájdené: 355. 

 

1,4-Ditiín-2,3,5,6-tetrakarbonitril (15): 

Látka 15 bola pripravená podľa postupu uvedeného v literatúre[57]. 

V banke bol suspendovaný kyanid sodný (20) (23,5 g; 480 mmol; 

1,0 ekv.) v DMF (160 mL). Následne bol pridaný po kvapkách 

sirouhlík (28,8 mL; 480 mmol; 1,0 ekv.) počas 1 hodiny. Po pridaní bola reakčná zmes 

ponechaná miešať sa 3 hodiny pri izbovej teplote. Následne bola zmes preliata do vody 

(1,4 L) a vzniknutá zmes bola miešaná 48 hodín. Sírový precipitát  bol odfiltrovaný 

pomocou Büchnerovej nálevky. Filtrát bol prevedený do vhodnej banky s miešadlom, 

ku ktorému bol následne cez septum po kvapkách pridaný roztok (NH4)S2O8 (110 g; 

480 mmol; 1,0 ekv.) vo vode (210 mL) počas 40 minút. Po pridaní bola reakčná zmes 

ponechaná miešať sa 30 minút pri izbovej teplote. Vzniknutý precipitát bol 

odfiltrovaný pomocou Büchnerovej nálevky, presušený prúdom vzduchu a na záver 

pod vysokým vákuom. Následne bol suspendovaný v MeCN (1,4 L). Látka 15 bola 

následne izolovaná filtráciou pomocou Büchnerovej nálevky ako kakaovo sfarbená 
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tuhá látka (11,1 g) s celkovým výťažkom 21 %. 13C-NMR spektrum zodpovedá 

literatúre[57]. 

 

Rf = 0,64 (EtOAc, detekcia pomocou vanilínu). 13C-NMR (101 MHz, (CD3)2SO): 

δC = 125,4, 112,4 ppm; GC-MS (ESI+) tR = 2,9 min, m/z: vypočítané pre C8N4S2 [M]+: 

216, nájdené: 216. 

 

4.3.2. Príprava chirálnych amínov 

(S)-2-Amino-3-fenylpropán-1-ol (22): 

Aminoalkohol 22 bol pripravený podľa postupu uvedeného 

v literatúre.[68]  

Do suchej banky bol navážený  (S)-fenylalanín (21) (5,00 g; 30,3 mmol; 1,0 ekv.), ktorý 

bol rozpustený v suchom THF (100 mL). Roztok bol schladený na 0 °C a postupne bol 

pridaný NaBH4 (2,86 g; 75,7 mmol; 2,5 ekv.). Následne bol pridaný po kvapkách 

roztok jódu (7,69 g; 30,3 mmol; 1,0 ekv.) v suchom THF (18 mL) cez septum pod 

argónovou atmosférou. Reakčná zmes bola potom zahrievaná k varu (78 °C) pod 

spätným chladičom cez noc. Po ochladení zmesi na izbovú teplotu bol pridaný MeOH 

až do úplného rozpustenia vyzrážanej tuhej látky. Rozpúšťadlo bolo odparené 

pomocou RVO a potom bol pridaný 20% vodný roztok KOH (75 mL) a zmes bola 

ponechaná miešať sa 4 hodiny. Zmes bola následne extrahovaná CH2Cl2 (3 × 20 mL) 

a kombinované organické fázy boli presušené bezvodým MgSO4. Po odparení 

rozpúšťadla pomocou RVO bola látka 22 izolovaná ako biela kryštalická látka (4,6 g) 

vo výťažku 99 %. 1H-NMR spektrum zodpovedá literatúre.[68] 

 

Rf = 0,2 (CH2Cl2/MeOH = 5:1, detekcia pomocou ninhydrínu). 1H-NMR (400 MHz, 

(CD3)2SO): δH = δ 7,33 – 7,14 (m, 6H), 3,29 (dd, J = 10,5, 4,8 Hz, 1H), 3,18 (dd, 

J = 10,5, 6,5 Hz, 1H), 2,93 – 2,82 (m, 1H), 2,68 (dd, J = 13,2, 5,8 Hz, 1H), 2,44 (dd, 

J = 13,2, 7,6 Hz, 1H) ppm; MS (ESI+) m/z: vypočítané pre C9H13NO [M + H]+: 152,11, 

nájdené: 152,04. 

 

(S)-1-((Terc-butyldimetylsilyl)oxy)-3-fenylpropán-2-amín (13b): 

Amín 13b bol pripravený podľa postupu uvedeného 

v literatúre[58]. 

V suchej banke bol rozpustený aminoalkohol 22 (800 mg; 5,3  mmol; 1,0 ekv.) a DMAP 

(130 mg; 1,1 mmol; 0,2 ekv.) v suchom CH2Cl2 (8 mL). Následne bol cez septum pod 
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argónovou atmosférou pridaný trietylamín (1,5 mL; 10,6 mmol; 2,0 ekv.) a roztok 

TBDMSCl (800  mg; 5,3 mmol; 1,0 ekv.) v suchom CH2Cl2 (4,8 mL). Reakčná zmes 

bola ponechaná miešať sa pri izbovej teplote až do úplne konverzie východiskovej 

látky (21 h, TLC kontrola). Reakcia bola ukončená pridaním vody (10 mL). Organická 

fáza bola oddelená a vodná fáza bola extrahovaná CH2Cl2 (3 × 25 mL). Kombinované 

organické fázy boli presušené bezvodým MgSO4 a rozpúšťadlo bolo odparené pomocou 

RVO. Látka 13b bola izolovaná pomocou stĺpcovej chromatografie so silikagélom ako 

so stacionárnou fázou  a eluovaný mobilnou fázou CHCl3 ako bezfarebná olejovitá 

látka (836 mg) s výťažkom 60 %. 1H-NMR spektrum zodpovedá literatúre[58]. 

 

Rf = 0,18 (CHCl3, detekcia pomocou ninhydrínu). 1H-NMR (400 MHz, CDCl3):                     

δH = 7,33 – 7,16 (m, 6H), 3,58 (dd, J = 9,7, 4,4 Hz, 1H), 3,44 (dd, J = 9,7, 6,5 Hz, 1H), 

3,13 – 3,05 (m, 1H), 2,79 (dd, J = 13,3, 5,3 Hz, 1H), 2,51 (dd, J = 13,3, 8,3 Hz, 1H), 

1,49 (s, 2H), 0,92 (s, 9H), 0,06 (d, J = 1,8 Hz, 6H) ppm;  [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 = –3,0 (c = 1,0;  CHCl3); 

MS (ESI+) m/z: vypočítané pre C15H27NOSi [M + H]+: 266,19, nájdené: 266,09.  

 

(S)-1-Fenyl-3-((triizopropylsilyl)oxy)propán-2-amín (13c): 

V suchej banke bol rozpustený aminoalkohol 22 (500 mg; 

3,31 mmol; 1,0 ekv.), N-metylimidazol (0,8 mL; 9,92 mmol; 

3,0 ekv.) a jód (1,68 g; 6,61 mmol; 2,0 ekv.) v suchom CH2Cl2 (10 mL). Po rozpustení 

bol cez septum pod argónovou atmosférou pridaný po kvapkách TIPSCl (0,78 mL; 

3,64 mmol; 1,1 ekv.). Reakčná zmes bola ponechaná miešať sa pri izbovej teplote až do 

úplnej konverzie východiskovej látky (2 h, TLC kontrola). Potom bolo rozpúšťadlo 

odparené pomocou RVO a odparok bol rozpustený v EtOAc. Následne bol roztok 

prevedený do deličky a premytý konc. roztokom Na2S2O3 (1 × 10 mL). Organická fáza 

bola oddelená a vodná fáza bola extrahovaná EtOAc (3 × 25 mL). Kombinované 

organické fázy boli presušené bezvodým MgSO4 a rozpúšťadlo bolo odparené pomocou 

RVO. Látka 13c bola izolovaná pomocou stĺpcovej chromatografie so silikagélom ako 

so stacionárnou fázou  a eluovaná mobilnou fázou CHCl3 ako žltkastá olejovitá látka 

(635 mg) s výťažkom 62 %. 

 

Rf = 0,19 (CHCl3, detekcia pomocou ninhydrínu). 1H-NMR (600 MHz, CDCl3):        

δH = 7,31 – 7,27 (m, 2H), 7,21 (d, J = 7,4 Hz, 3H), 3,67 (dd, J = 9,6, 4,4 Hz, 1H), 

3,55 (dd, J = 9,6, 6,5 Hz, 1H), 3,12 (ddt, J = 8,3, 6,4, 4,8 Hz, 1H), 2,82 (dd, J = 13,4, 

5,2 Hz, 1H), 2,54 (dd, J = 13,4, 8,4 Hz, 1H), 1,66 (s, 2H), 1,14 – 1,00 (m, 21H) ppm;                         
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13C-NMR (151 MHz, CDCl3): δC = 139,1, 129,2, 128,4, 126,2, 67,8, 54,6, 40,3, 18,0, 

11,9 ppm;  IČ (KBr): 𝜈 = 3381, 3261, 3085, 3064, 3025, 2965, 2944, 2869, 1670, 1583, 

1368, 1242, 1123, 1069, 1015, 994, 923, 887, 776, 743, 695, 680, 656 cm–1;  [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 = –5,6 

(c = 0,90; CHCl3); HRMS (ESI+) m/z: vypočítané pre C18H33NOSi [M +H]+: 308,2404, 

nájdené: 308,2409. 

 

(S)-1-((Terc-butyldifenylsilyl)oxy)-3-fenylpropán-2-amín (13d): 

V suchej banke bol rozpustený aminoalkohol 22 (500 mg; 

3,31 mmol; 1,0 ekv.), N-metylimidazol (0,8 mL; 9,92 mmol; 

3,0 ekv.) a jód (1,68 g; 6,61 mmol; 2,0 ekv.) v suchom CH2Cl2 (10 mL). Po rozpustení 

bol cez septum pod argónovou atmosférou pridaný po kvapkách TBDPSCl (0,93 mL; 

3,64 mmol; 1,1 ekv.). Reakčná zmes bola ponechaná miešať sa pri izbovej teplote až do 

úplnej konverzie východiskovej látky (2 h, TLC kontrola). Potom bolo rozpúšťadlo 

odparené pomocou RVO a odparok bol rozpustený v EtOAc. Následne bol roztok 

prevedený do deličky a premytý saturovaným roztokom Na2S2O3 (1 × 10 mL). 

Organická fáza bola oddelená a vodná fáza bola extrahovaná EtOAc (3 × 25 mL). 

Kombinované organické fázy boli presušené bezvodým MgSO4 a rozpúšťadlo bolo 

odparené pomocou RVO. Látka 13d bola izolovaná pomocou stĺpcovej chromatografie 

so silikagélom ako so stacionárnou fázou  a eluovaná mobilnou fázou CHCl3 ako žltá 

olejovitá látka (950 mg) s výťažkom 73 %. 

 

Rf = 0,2 (CHCl3, detekcia pomocou ninhydrínu). 1H-NMR (600 MHz, CDCl3):  

δH = 7,74 – 7,68 (m, 4H), 7,49 – 7,39 (m, 6H), 7,30 (t, J = 7,5 Hz, 2H), 7,24 – 7,18 (m, 

3H), 3,68 (dd, J = 9,9, 4,5 Hz, 1H), 3,58 (dd, J = 9,9, 6,4 Hz, 1H), 3,19 (ddt, J = 8,4, 6,3, 

4,8 Hz, 1H), 2,85 (dd, J = 13,4, 5,2 Hz, 1H), 2,56 (dd, J = 13,4, 8,4 Hz, 1H), 1,47 (s, 

2H), 1,13 (s, 9H) ppm; 13C-NMR (151 MHz, CDCl3): δC = 139,0, 135,5, 133,5, 130,0, 

129,2, 128,3, 127,6, 126,1, 68,3, 54,3, 40,4, 26,9, 19,3 ppm; IČ (KBr): 𝜈 = 3387, 3324, 

3070, 3049, 3022, 2956, 2932, 2854, 1823, 1667, 1589, 1431, 1365, 1311, 1237, 1189, 

1129, 1078, 1009, 997, 973, 940, 902, 836, 821, 737 cm–1;  [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 = –4,4 (c = 0,80; 

CHCl3); HRMS (ESI+) m/z: vypočítané pre C25H31NOSi [M + H]+: 390,2248, nájdené: 

390,2246. 
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Terc-butyl-(S)-(1-hydroxy-3-fenylpropán-2-yl)karbamát (23): 

Látka 23 bola pripravená podľa postupu uvedeného v literatúre[59]. 

V banke bol rozpustený aminoalkohol 22 (2,0 g; 13,23 mmol; 

1,0 ekv.) v absolútnom EtOH (17 mL). Následne bol cez septum pod 

argónovou atmosférou pomaly pridaný roztok Boc2O (3,75 g; 

17,2 mmol; 1,3 ekv.) v absolútnom EtOH (10 mL) za prudkého miešania. Reakčná 

zmes bola následne ponechaná miešať sa až do úplnej konverzie východiskovej látky 

(18 h, TLC kontrola). Následne bolo rozpúšťadlo odparené pomocou RVO a látka 23 

bola izolovaná pomocou stĺpcovej chromatografie so silikagélom ako so stacionárnou 

fázou  a eluovaná mobilnou fázou n-hexán/EtOAc (gradient polarity 5:1 → 1:1)  ako 

biela pevná látka (2,37 g) s výťažkom 71 %. 1H-NMR spektrum zodpovedá 

literatúre[59]. 

 

Rf = 0,12 (n-hexán/EtOAc = 3:1, detekcia pomocou ninhydrínu). 1H-NMR (400 MHz, 

CDCl3): δH = 4,74 (m, 1H), 3,87 (m, 1H), 3,73 – 3,62 (m, 1H), 3,62 – 3,49 (m, 1H), 2,84 

(d, J = 7,2 Hz, 2H), 2,34 (s, 1H), 1,42 (s, 9H) ppm; MS (ESI+) m/z: vypočítané pre 

C14H21NO3 [M + Na]+: 274, nájdené: 274. 

 

(S)-2-((Terc-butoxykarbonyl)amino)-3-fenylpropyl-4-metylbenzénsulfonát 

(24): 

Látka 24 bola pripravená podľa postupu uvedeného 

v literatúre[59]. 

V suchej banke bola rozpustená látka 23 (1,5 g; 5,97 mmol; 

1,0 ekv.) v CH2Cl2 (60 mL). Následne bol pridaný 

trietylamín (2,60 mL; 16,7 mmol; 2,8 ekv.) pri teplote 0 °C. Pri rovnakej teplote bol 

pomaly v menších porciách pridaný TsCl (1,70 g; 8,95 mmol; 1,5 ekv.). Po pridaní bola 

banka uzatvorená septom a reakčná zmes bola ponechaná miešať sa až do úplnej 

konverzie východiskovej látky pod argónovou atmosférou pri izbovej teplote (18 h, 

TLC kontrola). Reakcia bola následne ukončená pridaním vody (15 mL), organická 

fáza bola oddelená a vodná fáza bola extrahovaná CH2Cl2 (3 × 50 mL). Kombinované 

organické fázy boli presušené bezvodým MgSO4 a rozpúšťadlo bolo odparené pomocou 

RVO. Látka 24 bola izolovaná pomocou stĺpcovej chromatografie so silikagélom ako so 

stacionárnou fázou  a eluovaná mobilnou fázou n-hexán/EtOAc (9:1)  ako biela tuhá 

látka (1,29 g) s výťažkom 54 %. 1H-NMR spektrum zodpovedá literatúre[59]. 
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Rf = 0,38 (n-hexán/EtOAc = 4:1, detekcia pomocou vanilínu). 1H-NMR (400 MHz, 

CDCl3): δH = 7,78 (d, J = 8,3 Hz, 2H), 7,35 (d, J = 8,0 Hz, 2H), 7,21 (q, J = 7,4, 6,9 Hz, 

3H), 7,07 (dd, J = 7,7, 1,8 Hz, 2H), 4,73 (d, J = 8,5 Hz, 1H), 4,01 (t, J = 9,8 Hz, 2H), 

3,89 (dd, J = 9,4, 3,0 Hz, 1H), 2,86 (dd, J = 14,0, 6,3 Hz, 1H), 2,77 (dd, J = 13,5, 

8,1 Hz, 1H), 2,46 (s, 3H), 1,38 (s, 9H) ppm; MS (ESI+) m/z: vypočítané pre C21H27NO5S 

[M + Na]+: 428, nájdené: 428. 

 

(S)-1-(Difenylfosfinyl)-3-fenylpropán-2-amín (13e): 

Látka 13e bola pripravená podľa postupu uvedeného 

v literatúre[59] bez akéhokoľvek prístupu k vzduchu a vlhkosti, ak 

nie je v priebehu postupu uvedené inak. Všetko laboratórne sklo bolo cez noc sušené 

pri 150 °C. 

Do Schlenkovej banky s prívodom argónu  zhora uzatvorenej trojcestným kohútom so 

septom bol pridaný degasovaný THF (10 mL) a 0,5M roztok KPPh2 (13,1 mL; 

6,54 mmol, 2,0 ekv.). Roztok bol schladený na –40 °C a roztok 24 (1,00 g; 3,27 mmol; 

1,0 ekv.) v degasovanom THF (7 mL) bol po kvapkách pridaný cez septum. Reakčná 

zmes bola ponechaná miešať sa po dobu 6 h pri –40 °C a potom ďalších 10 h pri 

izbovej teplote. Následne bolo rozpúšťadlo odparené pomocou aparatúry na destiláciu 

pri zníženom tlaku a aparatúra bola naplnená argónom. Odparok bol potom 

rozpustený v degasovanom n-pentáne (50 mL) a cez septum bol pomaly prikvapkaný 

degasovaný MeOH (2 mL). Pod silným prúdom argónu bol trojcestný ventil veľmi 

rýchlo vymenený za filtračný nadstavec s trojcestným ventilom a vyzrážaný KOMe bol 

odfiltrovaný pod argónovou atmosférou. Tento filtračný nadstavec bol po filtrácii 

veľmi rýchlo vymenený za trojcestný ventil pod silným prúdom argónu smerom do 

banky s filtrátom. Ten bol pomocou aparatúry na destiláciu pri zníženom tlaku 

zakoncentrovaný na približne polovicu objemu. Aparatúra bola opäť naplnená 

argónom, trojcestným kohútom sa banka uzavrela a zmes bola ochladená na –35 °C 

na približne 30 minút. Vykryštalizovaný produkt bol odfiltrovaný pomocou filtračného 

nadstavca s trojcestným ventilom a následne rýchlo pozberaný (už v prítomnosti 

vzduchu) do banky pripravenej na ďalšiu reakciu. Surový produkt bol následne 

rozpustený v degasovanom CH2Cl2 (15 mL) pod argónovou atmosférou. Roztok bol 

schladený na 0 °C a cez septum bola po kvapkách pridaná TFA (3,5 mL). Reakčná 

zmes bola ponechaná miešať sa po dobu 1 h pri 0 °C a potom ďalších 14 h pri izbovej 

teplote. Potom bola pridaná cez septum degasovaná voda (10 mL). Následne bola 

organická fáza oddelená (už na vzduchu) a vodná fáza bola extrahovaná CH2Cl2 
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(2 × 5 mL). Kombinované organické fázy boli premyté konc. roztokom NaHCO3 (7 mL) 

a vodou (12 mL) a na záver presušené bezvodým MgSO4. Po filtrácii a odparení 

pomocou RVO do sucha bol izolovaný aminofosfín 13e ako biela amorfná látka 

(372,5 mg) vo výťažku 36 %. 1H a 31P-NMR spektrum zodpovedá literatúre[59]. 

 

Rf = 0,67 (CH2Cl2/MeOH = 5:1, detekcia pomocou ninhydrínu).1H-NMR (300 MHz, 

CDCl3): δH = 7,61 – 7,27 (m, 13H), 7,23 – 7,11 (m, 2H), 3,10 (tdd, J = 8,1, 5,0, 3,2 Hz, 

1H), 2,92 (dd, J = 13,3, 5,1 Hz, 1H), 2,65 (dd, J = 13,3, 8,1 Hz, 1H), 2,35 (ddd, J = 13,7, 

4,8, 2,2 Hz, 1H), 2,15 – 1,99 (m, 1H), 1,78 (s, 2H) ppm. 31P-NMR (162 MHz, CDCl3): 

δP = –22,46 ppm. 

 

4.3.3. Príprava chirálnych α-haloesterov α-haloamidov 

(1R,2S,5R)-2-Izopropyl-5-metylcyklohexyl-2-brómacetát (25a): 

Látka 25a bola pripravená podľa postupu uvedeného v literatúre[60]. 

V suchej banke bol rozpustený (–)-mentol (1,0 g; 6,40 mmol; 

1,12 ekv.) v dietyléteri (2,5 mL). Následne bol cez septum pridaný 

N,N-dimetylanilín (0,8 mL; 6,28 mmol; 1,10 ekv.) pod argónovou 

atmosférou pri teplote 0 °C. Brómacetylbromid (0,5 mL; 5,71 mmol; 1,00 ekv.) bol po 

kvapkách pridaný cez septum pri rovnakej teplote. Reakčná zmes bola následne 

ponechaná miešať sa pri izbovej teplote 24 hodín. Potom bolo rozpúšťadlo odparené 

pomocou RVO a do banky bol pridaný CH2Cl2 (20 mL) a voda (15 mL). Organická fáza 

bola oddelená a premytá vodou (3 × 15 mL). Kombinovaé organické fázy boli následne 

presušené bezvodým MgSO4 a rozpúšťadlo bolo odparené pomocou RVO za vzniku 

žltého oleja. Látka 25a bola izolovaná pomocou destilácie pri zníženom tlaku (3 mbar, 

t.v. = 105 °C) ako bezfarebná olejovitá látka (946 mg) s výťažkom 60 %. 1H-NMR 

spektrum zodpovedá literatúre[60]. 

 

Rf = 0,8 (n-hexán/EtOAc = 7:1, detekcia pomocou AMC). 1H-NMR (400 MHz, CDCl3): 

δH = 4,76 (dt, J = 10,9, 4,6 Hz, 1H), 4,00 (d, J = 14,7 Hz, 1H), 2,00 – 2,06 (m, 1H), 

1,81 – 1,99 (m, 1H), 1,65 – 1,72 (m, 2H), 1,37 – 1,52 (m, 2H), 0,92 (d, J = 6,4 Hz, 3H), 

0,90 (d, J = 6,8 Hz, 3H), 4,76 (dt, J = 10,9, 4,6 Hz, 1H), 0,80 – 1,13 (m, 3H), 0,77 (d, 

J = 6,8 Hz, 3H) ppm; GC-MS (ESI+) m/z: vypočítané pre C12H21BrO2 [M + K]+: 315, 

nájdené: 315. 
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N,N'-((1R,2R)-Cyklohexán-1,2-diyl)bis(2-brómacetamid) (25b): 

Látka 25b bola pripravená podľa postupu uvedeného 

v literatúre[61]. 

V suchej banke bol rozpustený (R,R)-diaminocyklohexán 

(342 mg; 3,0 mmol; 1,0 ekv.) v suchom CH2Cl2 (20 mL). Do roztoku bol následne 

pridaný trietylamín (0,82 mL; 6,0 mmol; 2,0 ekv.) a vzniknutá zmes bola ponechaná 

miešať sa 15 minút pri teplote 0 °C. Potom bol pridaný brómacetylbromid (0,52 mL; 

6,0 mmol; 2,0 ekv.) cez septum pod argónovou atmosférou pri rovnakej teplote. 

Reakčná zmes bola ponechaná miešať sa cez noc (cca 16 h) a následne bola pridaná 

voda (20 mL). Organická fáza bola oddelená a presušená pomocou bezvodého MgSO4. 

Rozpúšťadlo bolo odparené pomocou RVO a látka 25b bola izolovaná pomocou 

rekryštalizácie CH2Cl2 (2 mL) ako žltkastá pevná látka (375,5 mg) s výťažkom 35 %. 

1H-NMR spektrum zodpovedá literatúre[61]. 

 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δH = 8,13 (s, 1H), 8,12 (s, 1H), 3,77 (s, 4H), 3,61 – 3,45 (m, 

2H), 1,83 – 1,71 (m, 2H), 1,65 (s, 2H), 1,31 – 1,13 ( m, 4H) ppm; MS (ESI+) m/z: 

vypočítané pre C10H16Br2N2O2 [M]+: 353,96, nájdené: 378,85, 266,11, 234,93, 155,07, 

102,16. 

 

4.3.4. Príprava chirálnych α-tozylesterov a α-tozylamidov 

(1R,2S,5R)-2-Izopropyl-5-metylcyklohexyl-2-tozylacetát (16a): 

Látka 16a bola pripravená podľa postupu uvedeného 

v literatúre[57]. 

V banke bola rozpustená látka 25a (200 mg; 0,72 mmol; 1,0 ekv.) 

v DMF (14,4 mL). Do roztoku bol pridaný p-toluénsulfinát sodný 

(514 mg; 2,28 mmol; 4,0 ekv.). Následne bola reakčná zmes 

ponechaná miešať sa pri izbovej teplote až do úplnej konverzie východiskovej látky 

(24 h, TLC kontrola). Následne bola do reakčnej zmesi pridaná voda (14 mL) 

a vzniknutá zmes bola extrahovaná EtOAc (3 × 25 mL). Kombinované organické fázy 

boli potom premyté vodou (10 mL) a následne soľankou (10 mL). Organické fázy boli 

presušené bezvodým MgSO4 a rozpúšťadlo bolo odparené pomocou RVO. Látka 16a 

bola izolovaná pomocou stĺpcovej chromatografie so silikagélom ako so stacionárnou 

fázou  a eluovaná mobilnou fázou n-hexán/EtOAc (7:1)  ako biela tuhá látka (242 mg) 

s výťažkom 96 %. 1H-NMR spektrum zodpovedá literatúre[57] 
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Rf = 0,5 (n-hexán/EtOAc = 7:1, detekcia pomocou AMC). 1H-NMR (400 MHz, CDCl3): 

δH = 7,83 (d, J = 8,3 Hz, 2H), 7,38 (d, J = 8,3 Hz, 2H), 4,67 (td, J = 10,9, 4,4 Hz, 1H), 

4,10 (s, 2H), 2,47 (s, 3H), 1,94 – 1,83 (m, 1H), 1,76 (dtt, J = 9,6, 6,9, 3,0 Hz, 2H), 1,67 

(dd, J = 12,0, 2,3 Hz, 2H), 1,51 – 1,39 (m, 1H), 1,34 (ddt, J = 12,2, 10,7, 3,0 Hz, 1H), 

1,09 – 0,77 (m, 10H), 0,70 (d, J = 6,9 Hz, 3H) ppm; [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 = –39,4 (c = 0,54; CHCl3);                   

MS (ESI+) m/z: vypočítané pre C19H28O4S [M + Na]+: 375, nájdené: 375. 

 

N,N'-((1R,2R)-Cyklohexán-1,2-diyl)bis(2-tozylacetamid) (16b): 

V banke bola rozpustená látka 25b (200 mg; 0,56 mmol; 

1,0 ekv.) v DMF (11,2 mL). Do roztoku bol pridaný 

p-toluénsulfinát sodný (802 mg; 4,50 mmol; 8,0 ekv.). 

Následne bola reakčná zmes ponechaná miešať sa pri 

izbovej teplote až do úplnej konverzie východiskovej látky (24 h, TLC kontrola). 

Následne bola do reakčnej zmesi pridaná voda (14 mL) a vzniknutá zmes bola 

extrahovaná EtOAc (3 × 25 mL). Kombinované organické fázy boli potom premyté 

vodou (10 mL) a následne soľankou (10 mL). Organické fázy boli presušené bezvodým 

MgSO4 a rozpúšťadlo bolo odparené pomocou RVO. Látka 25b bola izolovaná pomocou 

triturácie malým množstvom studeného CH2Cl2 ako biela tuhá látka (203 mg) 

s výťažkom 72 %.  

 

1H-NMR (600 MHz, (CD3)2SO): δH = 7,97 (d, J = 7,5 Hz, 2H), 7,72 (d, J = 8,3 Hz, 4H), 

7,42 (d, J = 8,0 Hz, 4H), 4,18 – 4,08 (m, 4H), 3,45 – 3,37 (m, 2H), 2,40 (s, 6H), 1,63 – 

1,54 (m, 4H), 1,19 – 1,13 (m, 2H), 1,11 – 1.02 (m, 2H) ppm; 13C-NMR (151 MHz, 

(CD3)2SO): δC = 160,5, 144,3, 136,7, 129,4, 128,1, 128,0, 61,1, 51,9, 31,0, 23,8, 

21,01 ppm; IČ (KBr): 𝜈 = 3366, 3330, 3067, 3049, 3013, 2989, 2929, 2854, 1673, 1658, 

1595, 1539, 1506, 1455, 1419, 1386, 1317, 1302, 1290, 1245, 1222, 1153, 1090, 1045, 

1015, 973, 946, 905 cm–1; [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 = +9,9 (c = 0,51; DMSO) HRMS (ESI+) m/z: vypočítané 

pre C24H30N2O6S2 [M + Na]+: 529,1437, nájdené: 529,1433. 
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(1R,2R)-1,2-Difenyletán-1,2-diyl-bis(2-tozylacetát) (16c): 

V suchej banke bol rozpustený (1R,2R)-1,2-difenyl-1,2-etándiol 

(107 mg; 0,50 mmol; 1,00 ekv.) v suchom CH2Cl2 (2 mL). 

Následne bol roztok schladený na 0 °C. Potom bol pridaný 

trietylamín (0,35 mL; 2,50 mmol; 5,00 ekv.) 

a N,N-dimetylaminopyridín (2,5 mg; 0,02 mmol; 0,04 ekv.). Po 

úplnom rozpustený všetkých zložiek bol cez septum a pod 

argónovou atmosférou pridaný po kvapkách chlóracetylchlorid 

(0,12 mL; 1,50 mmol; 3,00 ekv.) v priebehu 10 minút. Reakčná 

zmes bola ponechaná miešať sa až do úplnej konverzie východiskovej látky (36 h, TLC 

kontrola). Potom bola reakčná zmes odparená pomocou RVO. Následne bola 

vzniknutá surová zmes rozpustená v DMF (1 mL), ku ktorej bol pridaný 

p-toluénsulfinát sodný (713 mg; 4,0 mmol; 8,0 ekv.). Reakčná zmes bola ponechaná 

miešať sa pod argónovou atmosférou 48 hodín. Následne bola do reakčnej zmesi 

pridaná voda (2 mL) a vzniknutá zmes bola extrahovaná EtOAc (3 × 15 mL). 

Kombinované organické fázy boli potom premyté vodou (10 mL) a následne soľankou 

(10 mL). Organické fázy boli presušené bezvodým MgSO4 a rozpúšťadlo bolo odparené 

pomocou RVO. Látka 16c bola izolovaná pomocou stĺpcovej chromatografie so 

silikagélom ako so stacionárnou fázou a eluovaná mobilnou fázou n-hexán/EtOAc (4:1) 

ako biela tuhá látka (242 mg) s výťažkom 80 %.  

 

Rf = 0,37 (n-hexán/EtOAc = 2:1, detekcia pomocou AMC); 1H-NMR (600 MHz, 

(CD3)2SO): δH = 7,68 (d, J = 8,1 Hz, 4H), 7,38 (d, J = 8,1 Hz, 4H), 7,26 – 7,13 (m, 6H), 

7,05 – 7,01 (m, 4H), 5,91 (s, 2H), 4,66 (d, J = 4,1 Hz, 4H), 2,40 (s, 6H) ppm; 13C-NMR 

(151 MHz, (CD3)2SO): 161,6, 144,8, 135,9, 134,5, 129,7, 128,5, 128,0, 127,8, 127,6, 

77,5, 594, 21,1 ppm;  IČ (KBr): 𝜈 = 3512, 3067, 3034, 3007, 2944, 2869, 1745, 1679, 

1592, 1500, 1455, 1398, 1329, 1269, 1210, 1159, 1084, 1036, 991, 946, 899 cm–1; 

 [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 = –54,3 (c = 0,46; CHCl3); HRMS (ESI+) m/z: vypočítané pre C32H30O8S2          

[M + Na]+: 629,1274, nájdené: 629,1265. 
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4.4. Príprava katalyzátorov s aromatickou platformou 

4.4.1. Príprava katalyzátorov odvodených od PCCP 

Tetrakis((1R,2S,5R)-2-izopropyl-5-metylcyklohexyl)-5-(hydroxy(((1R,2S,5R)-2-

izopropyl-5-metylcyklohexyl)oxy)metylén)cyklopenta-1,3-dién-1,2,3,4-tetra- 

karboxylát (1): 

Látka 1 bola pripravená podľa postupu uvedeného v 

literatúre[51]. 

V suchej banke bol rozpustený PCCP (11) (500 mg; 

1,4 mmol; 1,0 ekv.) v suchom toluéne (14 mL). 

Následne bol pridaný (–)-mentol (2,2 g; 14 mmol; 

10 ekv.) a N-metylimidazol (0,68 mL; 8,4 mmol; 

6,0 ekv.). Reakčná zmes bola potom zahrievaná k varu 

(130 °C) pod spätným chladičom za stáleho 

prebublávania argónom až do úplnej konverzie východiskovej látky (72 h, TLC 

kontrola). Po ukončení zahrievania bola reakčná zmes ochladená na izbovú teplotu 

a rozpúšťadlo odparené pomocou RVO. Surový produkt bol prečistený pomocou 

stĺpcovej chromatografie so silikagélom ako so stacionárnou fázou  a eluovaný 

mobilnou fázou CH2Cl2/MeOH (gradient polarity: 50:1 → 30:1). Kombinované 

organické fázy boli následne premyté 1M vodným roztokom HCl (3 × 25 mL), ktoré 

boli presušené bezvodým MgSO4 a rozpúšťadlo bolo odparené pomocou RVO. Látka 1 

bola izolovaná ako tmavohnedá pevná látka (1,4 g) s výťažkom 44 %. 1H-NMR 

spektrum zodpovedá literatúre[51].   

 

Rf = 0,75 (CH2Cl2/MeOH = 7:1, detekcia pomocou vanilínu). 1H-NMR (300 MHz, 

CDCl3): δH = 20,32 (s, 1H), 5,12 – 4,48 (m, 5H), 2,62 – 0,22 (m, 90H) ppm;         

 [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 = –75,6 (c = 0,63; MeOH); MS (ESI–) m/z: vypočítané pre C60H96O10 [M]–: 976, 

nájdené: 976. 

 

Tetrametyl-(S)-5-(hydroxy((1-fenyletyl)amino)metylén)cyklopenta-1,3-dién-

1,2,3,4-tetrakarboxylát (2a): 

Látka 2a bola pripravená podľa postupu uvedeného                                

v literatúre[51].  

V suchej banke bol rozpustený PCCP (11) (50 mg; 0,14 mmol; 

1,1 ekv.) v suchom toluéne (1,4 mL). Následne bol pridaný 
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(S)-(−)-1-fenyletylamín (16 μL; 0,13 mmol; 1,0 ekv.). Reakčná zmes bola potom 

zahrievaná k varu (130 °C) pod spätným chladičom až do úplnej konverzie 

východiskovej látky (30 min, TLC kontrola). Po ukončení zahrievania bola reakčná 

zmes ochladená na izbovú teplotu a rozpúšťadlo odparené pomocou RVO. Surový 

produkt bol prečistený pomocou stĺpcovej chromatografie so silikagélom ako so 

stacionárnou fázou  a eluovaný mobilnou fázou CH2Cl2/MeOH (12:1). Kombinované 

organické fázy boli následne premyté 1M vodným roztokom HCl (3 × 25 mL), ktoré 

boli presušené bezvodým MgSO4 a rozpúšťadlo bolo odparené pomocou RVO. Látka 2a 

bola izolovaná ako červenohnedá látka (22,4 mg) s konzistenciou sirupu s výťažkom 

40 %. 1H-NMR spektrum zodpovedá literatúre[51].   

 

Rf = 0,52 (CH2Cl2/MeOH = 5:1, detekcia pomocou vanilínu). 1H-NMR (300 MHz, 

CDCl3): δH = 17,62 (s, 1H), 11,78 (d, J = 7,2 Hz, 1H), 7,44 – 7,31 (m, 5H), 5,21 (p,                   

J = 7,0 Hz, 1H), 3,88 (s, 6H), 3.84 (s, 6H), 1.67 (d, J = 6,9 Hz, 3H) ppm;  [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 = +59,8 

(c = 1,00; CHCl3); MS (ESI+) m/z: vypočítané pre C22H23NO9 [M + H]+: 446,15, 

nájdené: 446,20. 

 

Trimetyl-5-(hydroxy(((S)-1,2,3,4-tetrahydronaftalén-1-yl)amino)-metylén)-4-

(((S)-1,2,3,4-tetrahydronaftalén-1-yl)karbamoyl)cyklopenta-1,3-dién-1,2,3-

trikarboxylát (3): 

V suchej banke bol rozpustený PCCP (11) (300 mg; 

0,84 mmol; 1,0 ekv.) v suchom toluéne (8,4 mL). Následne bol 

pridaný (S)-(+)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylamín (0,22 mL; 

1,54 mmol; 2,0 ekv.). Reakčná zmes bola potom zahrievaná 

k varu (130 °C) pod spätným chladičom až do úplnej 

konverzie východiskovej látky (45 min, TLC kontrola). Po 

ukončení zahrievania bola reakčná zmes ochladená na izbovú teplotu a rozpúšťadlo 

odparené pomocou RVO. Surový produkt bol prečistený pomocou stĺpcovej 

chromatografie so silikagélom ako so stacionárnou fázou  a eluovaný mobilnou fázou 

CH2Cl2/MeOH (20:1). Kombinované organické fázy boli následne premyté 1M vodným 

roztokom HCl (3 × 25 mL), ktoré boli presušené bezvodým MgSO4 a rozpúšťadlo bolo 

odparené pomocou RVO. Látka 3 bola izolovaná ako červenohnedá sirupovitá látka 

(206 mg) s výťažkom 42 %. 
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Rf = 0,89 (CH2Cl2/MeOH = 7:1, detekcia pomocou vanilínu). 1H-NMR (600 MHz, 

CDCl3): δH = 19,94 (s, 1H), 11,43 (s, 2H), 7,25 – 7,08 (m, 8H), 5,36 (d, J = 6,7 Hz, 2H), 

3,79 (s, 3H), 3,69 (s, 6H), 2,91 (dt, J = 17,0, 6,2 Hz, 2H), 2,80 (dt, J = 16,9, 6,3 Hz, 2H), 

2,15 (td, J = 7,5, 6,4, 3,5 Hz, 2H), 1,99 (dt, J = 12,8, 7,0 Hz, 4H), 1,94 – 1,85 (m, 

2H) ppm; 13C-NMR (151 MHz, CDCl3): δC = 168,7, 167,3, 137,4, 135,2, 129,2, 128,6, 

127,5, 126,2, 52,6, 51,9, 49,5, 29,6, 29,1, 20,0 ppm; IČ (KBr): 𝜈 = 3431, 2950, 2923, 

2863, 2842, 1739, 1631, 1607, 1440, 1422, 1350, 1323, 1299, 1222, 1162, 1099, 1072, 

1024, 1003 cm–1;  [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 = –14,2 (c = 0,53; MeOH); HRMS (ESI–) m/z: vypočítané pre 

C33H34N2O8 [M – H]–: 585,2242, nájdené: 585,2251. 

 

(((1R,2R)-2-Aminocyklohexyl)karbamoyl)-2,3,4,5-tetrakis(metoxykarbonyl)-

cyklopentadienidový intermediát (18): 

V suchej banke bol rozpustený PCCP (11) (343 mg; 

0,96 mmol; 1,1 ekv.) v suchom toluéne (9,5 mL). Následne bol 

pridaný (R,R)-diaminocyklohexán (100; 0,88 mmol; 1,0 ekv.). 

Reakčná zmes bola potom zahrievaná k varu (130 °C) pod 

spätným chladičom až do úplnej konverzie východiskovej látky (90 min, TLC 

kontrola). Po ukončení zahrievania bola reakčná zmes ochladená na izbovú teplotu 

a rozpúšťadlo odparené pomocou RVO. Tuhý zvyšok bol následne suspendovaný v 

MeOH (1 mL). Vzniknutá suspenzia bola ochladená na  – 35 °C na 1 hodinu. Následné 

bol produkt odfiltrovaný pomocou frity (S4) a premytý malým množstvom MeOH 

(< 1 mL) a presušený prúdom vzduchu. Látka 18 bola izolovaná ako krémovo sfarbená 

pevná látka (22,4 mg) s výťažkom 40 %. 

 

Rf = 0,76 (CH2Cl2/MeOH = 5:1 detekcia pomocou ninhydrínu). 1H-NMR (600 MHz, 

CDCl3): δH = 19,94 (s, 1H), 11,43 (s, 2H), 7,25 – 7,08 (m, 8H), 5,36 (d, J = 6,7 Hz, 2H), 

3,79 (s, 3H), 3,69 (s, 6H), 2,91 (dt, J = 17,0, 6,2 Hz, 2H), 2,80 (dt, J = 16,9, 6,3 Hz, 2H), 

2,15 (td, J = 7,5, 6,4, 3,5 Hz, 2H), 1,99 (dt, J = 12,8, 7,0 Hz, 4H), 1,94 – 1,85 (m, 

2H) ppm; 13C-NMR (151 MHz, CDCl3): δC = 168,74, 167,27, 137,35, 135,18, 129,24, 

128,62, 127,49, 126,17, 52,61, 51,94, 49,51, 29,61, 29,07, 20,01 ppm; IČ (KBr):          

𝜈 = 3246, 3091, 3073, 2956, 2872, 1727, 1691, 1652, 1589, 1551, 1458, 1398, 1290, 

1240, 1222, 1195, 1177, 1105, 1090, 1051, 1006, 943, 842 cm–1;  [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 = –20,6 (c = 0,53; 

DMSO); HRMS (ESI–) m/z: vypočítané pre C33H34N2O8 [M – H]–: 585,2242, nájdené: 

585,2251. 
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Tetrametyl-5-((((1R,2R)-2-((adamantán-1-yl-karboxamido)cyklohexyl)amino)-

(hydroxy)metylén)cyklopenta-1,3-dién-1,2,3,4-tetrakarboxylát (6a): 

V suchej banke bol suspendovaný intermediát 18 

(50 mg; 0,11 mmol; 1,0 ekv.) suchým CH2Cl2 

(4,0 mL). Následne bol cez septum pridaný 

trietylamín (26 μL; 0,18 mmol; 1,8 ekv.) a pri teplote 

0 °C po kvapkách aj roztok 

1-adamantánkarbonylchloridu (36 mg; 0,17 mmol; 1,5 ekv.) v suchom CH2Cl2 (1,7 mL) 

pod argónovou atmosférou. Následne bola reakčná zmes ponechaná miešať sa pri 

izbovej teplote až do úplnej konverzie východiskovej látky (18 h, TLC kontrola). 

Reakcia bola ukončená pridaním nasýteného roztoku NaHCO3 (10 mL). Organická 

fáza bola oddelená a vodná fáza bola extrahovaná CH2Cl2 (3 × 15 mL). Kombinované 

organické fázy boli presušené bezvodým MgSO4 a rozpúšťalo bolo odparené pomocou 

RVO. Surový produkt bol prečistený pomocou stĺpcovej chromatografie so silikagélom 

ako so stacionárnou fázou  a eluovaný mobilnou fázou CH2Cl2/MeOH (20:1). 

Kombinované organické fázy boli následne premyté 1M vodným roztokom HCl 

(3 × 15 mL), ktoré boli presušené bezvodým MgSO4 a rozpúšťadlo bolo odparené 

pomocou RVO. Látka 6a bola izolovaná ako ružová látka (44,5 mg) s konzistenciou 

sirupu s výťažkom 65 %. 

 

Rf = 0,63 (CH2Cl2/MeOH = 5:1 detekcia pomocou vanilínu). 1H-NMR (600 MHz, 

CDCl3): δH = 17,82 (s, 1H), 11,23 (d, J = 6,7 Hz, 1H), 5,72 (d, J = 6,7 Hz, 1H), 3,87 (s, 

6H), 3,80 (s, 6H), 2,00 (d, J = 74,5 Hz, 6H), 1,84 (d, J = 13,1 Hz, 1H), 1,76 (d, 

J = 12,8 Hz, 1H), 1,70 – 1,52 (m, 16H), 1,47 – 1,15 (m, 2H) ppm; 13C-NMR (151 MHz, 

CDCl3): δC = 177,4, 170,6, 166,3, 110,1, 54,9, 53,5, 52,7, 52,0, 40,4, 39,0, 36,4, 32,5, 

31,5, 28,0, 24,5, 24,3 ppm;  IČ (KBr): 𝜈 = 3360, 2926, 2908, 2851, 1721, 1652, 1607, 

1521, 1506, 1458, 1383, 1356, 1311, 1245, 1213, 1174, 1108, 1072, 997, 937 cm–1; 

 [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 = –38,5 (c = 0,32; MeOH); HRMS (ESI–) m/z: vypočítané pre C20H25N2O9               

[M – H]–: 437,1566, nájdené: 437,1560. 

 

Tetrametyl-5-((((1R,2R)-2-(1-naftylamido)cyklohexyl)amino)(hydroxy)-

metylén)cyklopenta-1,3-dién-1,2,3,4-tetrakarboxylát (6b): 

V suchej banke bol suspendovaný intermediát 18 

(73,4 mg; 0,17 mmol; 1,0 ekv.) suchým CH2Cl2 

(8,5 mL). Následne bol cez septum pridaný 



 70 

NC

NC

CN

CN

OH
O

i-Pr

trietylamín (42 μL; 0,30 mmol; 1,8 ekv.) a pri teplote 0 °C po kvapkách aj 

1-naftoylchlorid (38 μL; 0,25 mmol; 1,5 ekv.) pod argónovou atmosférou. Následne 

bola reakčná zmes ponechaná miešať sa pri izbovej teplote až do úplnej konverzie 

východiskovej látky (24 h, TLC kontrola). Reakcia bola ukončená pridaním 

nasýteného roztoku NaHCO3 (12 mL). Organická fáza bola oddelená a vodná fáza bola 

extrahovaná CH2Cl2 (3 × 25 mL). Kombinované organické fázy boli presušené 

bezvodým MgSO4 a rozpúšťalo bolo odparené pomocou RVO. Surový produkt bol 

prečistený pomocou stĺpcovej chromatografie so silikagélom ako so stacionárnou fázou  

a eluovaný mobilnou fázou CH2Cl2/MeOH (30:1). Kombinované organické fázy boli 

následne premyté 1M vodným roztokom HCl (3 × 15 mL), ktoré boli presušené 

bezvodým MgSO4 a rozpúšťadlo bolo odparené pomocou RVO. Látka 6b bola izolovaná 

ako tmavooranžová  látka (44,5 mg) s konzistenciou peny s výťažkom 33 %. 

 

Rf = 0,71 (CH2Cl2/MeOH = 7:1, detekcia pomocou vanilínu). 1H-NMR (600 MHz, 

CDCl3): δH 17,70 (s, 1H), 11,59 (s, 1H), 8,44 – 7,31 (m, 7H), 6,02 (s, 1H), 3,83 (s, 12H), 

2,61 – 1,56 (m, 7H), 2,57 – 1,14 (m, 10H) ppm; 13C-NMR (151 MHz, CDCl3): 

δC = 170,8, 166,6, 134,3, 133,9, 133,6, 131,6, 131,4, 130,8, 129,9, 128,6, 128,2, 128,0, 

127,4, 126,7, 126,3, 125,9, 125,0, 124,5, 110,5, 53,9, 52,2, 33,1, 31,8, 29,7, 24,6 ppm;  

IČ (KBr):             𝜈 = 3324, 3264, 3049, 2950, 2860, 1829, 1736, 1718, 1646, 1601, 

1458, 1428, 1380, 1356, 1326, 1245, 1216, 1174, 1111, 1069, 1000, 943, 920 cm–1; 

HRMS (ESI–) m/z: vypočítané pre C31H32N2O10 [M – H]–: 591,198419, nájdené: 

591,198170. 

 

4.4.2. Príprava katalyzátorov odvodených od CTCCP 

5-(Hydroxy(((1R,2S,5R)-2-izopropyl-5-metylcyklohexyl)oxy)metylén)cyklo-

penta-1,3-dién-1,2,3,4-tetrakarbonitril (4): 

V suchej banke bol rozpustený tozylkarboxylát 16a (100 mg; 

0,28 mmol; 1,0 ekv.) v suchom THF (1,5 mL). Roztok bol schladený na 

0 °C a bol pridaný NaH (60 hm.%, v min. oleji) (34 mg; 0,85 mmol; 

3,0 ekv.). Počas vývoja plynu sa sformovala viskózna hmota, ktorá 

bola následne suspendovaná pridaním suchého THF (1,5 mL) cez 

septum pod argónovou atmosférou. Reakčná zmes bola ponechaná 

miešať sa 30 minút pri teplote 0 °C a ďalších 30 minút pri izbovej teplote. Následne 

bol pridaný roztok tetrakyanoditiínu (15) (60,5 mg; 0,28 mmol; 1,0 ekv.) v suchom 

THF (1,5 mL) počas 10 minút pod argónovou atmosférou. Viskózna hmota sa úplne 
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rozpustila a došlo k zmene farby na tmavočervenú. Potom bola reakčná zmes 

zahrievaná na teplotu 60 °C až do úplnej konverzie východiskovej látky (3 h, TLC 

kontrola). Reakcia bola ukončená pridaním soľanky (5 mL). Reakčná zmes bola 

zriedená pridaním EtOAc (10 mL) a soľanky (20 mL). Organická fáza bola následne 

oddelená a vodná fáza bola extrahovaná EtOAc (4 × 10 mL). Kombinované organické 

fázy boli premyté soľankou (20 mL) a  presušené bezvodým MgSO4. Následne bolo 

rozpúšťadlo odparené pomocou RVO. Surový produkt bol prečistený pomocou stĺpcovej 

chromatografie so silikagélom ako so stacionárnou fázou a eluovaný mobilnou fázou 

CH2Cl2/MeOH/EtOAc/MeCN (gradient polarity: 30:1:0:0 → 25:1:0:0 → 0:0:1:0 → 

0:0:20:1 → 0:0:9:1). Rozpúšťadlo z kombinovaných frakcií bolo odparené a látka 4 bola 

izolovaná pomocou iónomeničovej chromatografie katexom (DOWEX® 50W, H+ cyklus) 

ako so stacionárnou fázou  a eluovaná vodou  ako tmavoorančová pevná látka 

(34,6 mg) s výťažkom 35 %. 

 

Rf = 0,65 (EtOAc/MeCN = 9:1, detekcia pomocou vanilínu). 1H-NMR (600 MHz, 

CD3CN): δH = 4,86 (td, J = 10,9, 4,5 Hz, 1H), 2,08 – 2,03 (m, 1H), 2,01 (td, J = 7,0, 

2,7 Hz, 1H), 1,74 – 1,67 (m, 2H), 1,57 – 1,49 (m, 2H), 1,15 – 1,10 (m, 2H), 0,97 – 0,94 

(m, 1H), 0,93 (d, J = 6,5 Hz, 3H), 0,90 (d, J = 7,0 Hz, 3H), 0,77 (d, J = 7,0 Hz, 

3H) ppm; 13C-NMR (151 MHz, CD3CN): δC = 161,6, 144,8, 135,9, 134,5, 129,7, 128,5, 

128,0, 127,8, 127,6, 77,5, 59,4, 21,1 ppm; IČ (KBr): 𝜈 = 3315, 2956, 2926, 2872, 2217, 

1658, 1419, 1257, 1180, 1120, 1039, 1003, 982, 958, 917 cm–1;  [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 = –70,0 (c = 0,73, 

MeCN); HRMS (ESI–) m/z: vypočítané pre C20H20N4O2 [M – H]–: 347,1513, nájdené: 

347,1518. 

 

4.5. Organokatalytické reakcie 

4.5.1. Enantioselektívna aminalizácia aldehydov 

Všeobecná metóda: 

Do suchej kryoskúmavky bola pridaná látka 27 (0,1 mmol; 1,0 ekv.), katalyzátor 1 

(9,8 mg; 0,01 mmol; 0,1 ekv.) a 5Å molekulové sitá (30 mg). Banka bola degasovaná 

a naplnená argónom. Následne bol k zmesi cez septum pridaný suchý toluén alebo 

THF (uvedené pri konkrétnom produkte) (1 mL). Po rozpustení východiskovej látky 

bola reakčná zmes ochladená na teplotu –45 °C, pri ktorej bol cez septum pod 

argónovou atmosférou po kvapkách pridaný roztok aldehydu 28 (0,1 mmol; 1 ekv.) 

v suchom toluéne (1 mL) po dobu 4 hodín. Reakčná zmes bola ponechaná miešať sa až 

do úplnej konverzie východiskovej látky (TLC kontrola). Reakčná zmes bola následne 
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prefiltrovaná cez kremelinu, ako eluent bol použitý EtOAc. Rozpúšťadlá boli odparené 

pomocou RVO a chinazolinóny 29 boli izolované pomocou stĺpcovej chromatografie so 

silikagélom ako so stacionárnou fázou  a eluovaná mobilnou fázou n-hexán/EtOAc. 

 

(R)-2-Izobutyl-2,3-dihydrochinazolín-4(1H)-ón (29aa): 

Látka 29aa bola pripravená podľa všeobecnej metódy (rozpúšťadlo: 

PhMe, reakčná doba: 21 h, mobilná fáza: n-hexán/EtOAc 

s gradientom polarity 3:1 → 2:1). Látka 29aa bola izolovaná ako 

biela kryštalická látka (19,5 mg) s výťažkom reakcie 96 %. 1H-NMR 

spektrum zodpovedá literatúre[63]. 

 

Rf = 0,39 (n-hexán/EtOAc = 1:1, detekcia pomocou vanilínu). 1H-NMR (300 MHz, 

(CD3)2SO): δH = 7,88 (s, 1H), 7,58 (d, J = 7,4 Hz, 1H), 7,29 – 7,17 (m, 1H), 6,74 (d, 

J = 8,1 Hz, 1H), 6,65 (t, J = 7,4 Hz, 1H), 6,54 (s, 1H), 4,76 – 4,65 (m, 1H), 1,86 (tt, 

J = 12,7, 6,3 Hz, 1H), 1,55 – 1,48 (m, 2H), 0,88 (d, J = 6,5 Hz, 6H); [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 = –107,7 

(c = 0,39, THF); Enantiomérny prebytok (84 % e.e.) bol stanovený pomocou HPLC 

s chirálnou kolónou OD-H (mobilná fáza: n-heptán/propán-2-ol = 80:20, λ = 210 nm, 

V = 1 mL/min, T = 25 °C), tR = 7,04 min (minor. enantiomér), tR = 8,56 min (major. 

enantiomér); MS (ESI+) m/z: vypočítané pre C12H16N2O [M + Na]+: 227, nájdené: 227. 

 

(R)-2-Butyl-2,3-dihydrchinazolí-4(1H)-ón (29ab):  

Látka 11ab bola pripravená podľa všeobecnej metódy 

(rozpúšťadlo: PhMe, reakčná doba: 21 h, mobilná fáza:                        

n-hexán/EtOAc s gradientom polarity 3:1 → 2:1). Látka 11ab 

bola izolovaná ako biela kryštalická látka (19,5 mg) s výťažkom 

reakcie 96 %. 1H-NMR spektrum zodpovedá literatúre[63]. 

 

Rf = 0,39 (n-hexán/EtOAc = 1:1, detekcia pomocou vanilínu). 1H-NMR (400 MHz, 

(CD3)2SO ): δH = 7,87 (s, 1H), 7,57 (dd, J = 7,8, 1,6 Hz, 1H), 7,22 (ddd, J = 8,5, 7,1, 

1,6 Hz, 1H), 6,72 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 6,64 (td, J = 7,4, 1,1 Hz, 1H), 6,55 (s, 1H), 4,70 – 

4,64 (m, 1H), 1,62 (dt, J = 8,9, 6,1 Hz, 2H), 1,43 – 1,36 (m, 2H), 1,34 – 1,25 (m, 2H), 

0,88 (t,             J = 7,2 Hz, 3H) ppm; [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 = –97,8 (c = 0,23, THF); Enantiomérny 

prebytok (76 % e.e.) bol stanovený pomocou HPLC s chirálnou kolónou IG (mobilná 

fáza n-heptán/propán-2-ol = 80:20, λ = 200 nm, V = 1 mL/min, T = 25 °C), 



 73 

N
H

NH

O

N
H

NH

O

Br

tR = 9,33 min (minor. enantiomér), tR = 10,12 min (major. enantiomér); MS (ESI+) m/z: 

vypočítané pre C12H16N2O [M + Na]+: 227,12, nájdené: 227,12. 

 

(R)-2-Fenyl-2,3-dihydrochinazolín-4(1H)-ón (29ad): 

Látka 29ad bola pripravená podľa všeobecnej metódy (rozpúšťadlo: 

PhMe, reakčná doba: 96 h, mobilná fáza: n-hexán/EtOAc = 3:1). 

Látka 11ad bola izolovaná ako biela kryštalická látka (17,3 mg) 

s výťažkom reakcie 77 %. 1H-NMR spektrum zodpovedá 

literatúre[63]. 

 

Rf = 0,48 (n-hexán/EtOAc = 1:1, detekcia pomocou vanilínu). 1H-NMR (400 MHz, 

(CD3)2SO ): δH = 8,28 (t, J = 2,0 Hz, 1H), 7,61 (dd, J = 7,8, 1,6 Hz, 1H), 7,55 – 7,47 (m, 

2H), 7,45 – 7,31 (m, 3H), 7,24 (ddd, J = 8,6, 7,2, 1,6 Hz, 1H), 7,11 (s, 1H), 6,75 (dd,             

J = 8,1, 1,0 Hz, 1H), 6,67 (td, J = 7,4, 1,1 Hz, 1H) ppm; [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 = –135,3 (c = 0,26; THF); 

Enantiomérny prebytok (68 % e.e.) bol stanovený pomocou HPLC s chirálnou 

kolónou AD-H (mobilná fáza: n-heptán/propán-2-ol = 80:20, λ = 228 nm, 

V = 1 mL/min, T = 25 °C), tR = 11,69 min (minor. enantiomér), tR = 13,74 min (major. 

enantiomér); MS (ESI+) m/z: vypočítané pre C14H12N2O [M + Na]+: 247,08, 

nájdené: 246,99. 

 

(R)-6-Bróm-2-izobutyl-2,3-dihydrochinazolín-4(1H)-ón  (29ca): 

Látka 29ca bola pripravená podľa všeobecnej metódy 

(rozpúšťadlo: PhMe, reakčná doba: 21 h, mobilná fáza:                      

n-hexán/EtOAc s gradientom polarity 3:1 → 2:1). Látka 29ca 

bola izolovaná ako žltkastá pevná látka (22,1 mg) s výťažkom 

reakcie 78 %. 1H-NMR spektrum zodpovedá literatúre[63]. 

 

Rf = 0,51 (n-hexán/EtOAc = 1:1, detekcia pomocou vanilín). 1H-NMR (400 MHz, 

(CD3)2SO ): δH = 8,06 (s, 1H), 7,63 (d, J = 2,5 Hz, 1H), 7,36 (dd, J = 8,7, 2,5 Hz, 1H), 

6,81 (s, 1H), 6,72 (d, J = 8,7 Hz, 1H), 4,72 (t, J = 6,1 Hz, 1H), 1,83 (dp, J = 13,2, 

6,6 Hz, 1H), 1,57 – 1,44 (m, 2H), 0,88 (dd, J = 6,6, 1,4 Hz, 6H) ppm; [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 = –90,3 

(c = 0,31; THF); Enantiomérny prebytok (80 % e.e.) bol stanovený pomocou HPLC 

s chirálnou kolónou OD-H (mobilná fáza: n-heptán/propán-2-ol = 80:20, λ = 190 nm, 

V = 1 mL/min, T = 25 °C), tR = 9,73 min (minor. enantiomér), tR = 14,21 min (major. 
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enantiomér); MS (ESI+) m/z: vypočítané pre C12H15BrN2O [M + H]+: 283,04, nájdené: 

282,93. 

 

(R)-2-Izobutyl-7-metyl-2,3-dihydrochinazolín-4(1H)-ón (29da): 

Látka 29da bola pripravená podľa všeobecnej metódy 

(rozpúšťadlo: PhMe, reakčná doba: 21 h, mobilná fáza:                         

n-hexán/EtOAc s gradientom polarity 3:1 → 2:1). Látka 29da 

bola izolovaná ako žltá kryštalická látka (17,5 mg) s výťažkom reakcie 80 %. 1H-NMR 

spektrum zodpovedá literatúre[63]. 

 

Rf = 0,2 (n-hexán/EtOAc = 1:1, detekcia pomocou vanilínu). 1H-NMR (400 MHz, 

(CD3)2SO ): δH = ,90 – 7,72 (m, 1H), 7,46 (d, J = 7,9 Hz, 1H), 6,60 – 6,52 (m, 1H), 6,51 – 

6,39 (m, 2H), 4,72 – 4,63 (m, 1H), 2,20 (s, 3H), 1,85 (dp, J = 13,4, 6,7 Hz, 1H), 1,49 (td, 

J = 6,3, 2,0 Hz, 2H), 0,88 (dd, J = 6,6, 1,5 Hz, 6H) ppm; [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 = –89,2 (c = 0,19; THF); 

Enantiomérny prebytok (69 % e.e.) bol stanovený pomocou HPLC s chirálnou 

kolónou IG (mobilná fáza: n-heptán/propán-2-ol = 80:20, λ = 223 nm, V = 1 mL/min, 

T = 25 °C), tR = 16,95 min (minor. enantiomér), tR = 18,48 min (major. enantiomér); 

MS (ESI+) m/z: vypočítané pre C13H18N2O [M + Na]+: 241,13, nájdené: 241,05. 

 

(R)-2-Izobutyl-7-nitro-2,3-dihydrochinazolín-4(1H)-ón (29ea): 

Látka 29ea bola pripravená podľa všeobecnej metódy 

(rozpúšťadlo: THF, reakčná doba: 21 h, mobilná fáza:                      

n-hexán/EtOAc s gradientom polarity 3:1 → 2:1). Látka 29ea 

bola izolovaná ako oranžová pevná látka (24,7 mg) s výťažkom reakcie 99 %.  

 

Rf = 0,37 (n-hexán/EtOAc = 1:1, detekcia pomocou vanilínu). 1H-NMR (600 MHz, 

(CD3)2SO): δH = 8,32 (s, 1H), 7,80 (d, J = 8,4 Hz, 1H), 7,55 – 7,32 (m, 1H), 7,24 (s, 1H), 

4,88 – 4,81 (m, 1H), 1,86 (dp, J = 13,4, 6,7 Hz, 1H), 1,54 (tdd, J = 13,6, 10,7, 6,0 Hz, 

2H), 0,90 (dd, J = 6,6, 2,5 Hz, 6H) ppm; 13C-NMR (151 MHz, (CD3)2SO): δC = 162,0, 

150,6, 148,6, 129,1, 119,5, 110,7, 108,9, 62,7, 44,5, 22,9, 22,7, 22,2 ppm;  [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 = –55,9 

(c = 0,34; THF); IČ (KBr): 𝜈 = 3411, 3384, 3201, 3186, 3091, 2959, 2932, 2905, 2872, 

1909, 1688, 1652, 1595, 1536, 1509, 1473, 1428, 1386, 1347, 1317, 1275, 1231, 1183, 

1150, 1111, 1069, 1039, 964, 872, 842, 824, 794, 761, 737 cm–1; Enantiomérny 

prebytok (34 % e.e.) bol stanovený pomocou HPLC s chirálnou kolónou IG (mobilná 

fáza: n-heptán/propán-2-ol = 80:20, λ = 254 nm, V = 1 mL/min, T = 25 °C), 
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tR = 7,06 min (major. enantiomér), tR = 8,08 min (minor. enantiomér); HRMS (ESI+) 

m/z: vypočítané pre C12H15N3O3 [M + Na]+: 272,1006 nájdené: 272,1007. 

 

(R)-6-Chlór-2-izobutyl-2,3-dihydrochinazolín-4(1H)-ón (29fa): 

Látka 29fa bola pripravená podľa všeobecnej metódy 

(rozpúšťadlo: PhMe, reakčná doba: 21 h, mobilná fáza:                      

n-hexán/EtOAc = 3:1). Látka 29fa bola izolovaná ako biela 

pevná látka (18,0 mg) s výťažkom reakcie 75 %. 1H-NMR spektrum zodpovedá 

literatúre[63]. 

 

Rf = 0,39 (n-hexán/EtOAc = 1:1, detekcia pomocou vanilínu). 1H-NMR (400 MHz, 

(CD3)2SO ): δH = 8,07 (s, 1H), 7,50 (d, J = 2,6 Hz, 1H), 7,26 (dd, J = 8,7, 2,6 Hz, 1H), 

6,79 (s, 1H), 6,76 (s, 1H), 4,74 – 4,70 (m, 1H), 1,84 (dp, J = 13,2, 6,6 Hz, 1H), 1,58 – 

1,44 (m, 2H), 0,88 (dd, J = 6,6, 1,5 Hz, 6H) ppm; [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 = –75,9 (c = 0,15; THF); 

Enantiomérny prebytok (55 % e.e.) bol stanovený pomocou HPLC s chirálnou 

kolónou OD-H (mobilná fáza: n-heptán/propán-2-ol = 90:10, λ = 223 nm, 

V = 1 mL/min, T = 25 °C), tR = 9,13 min (minor. enantiomér), tR = 13,10 min (major. 

enantiomér); MS (ESI+) m/z: vypočítané pre C12H15ClN2O [M + Na]+: 261,08, nájdené: 

260,97. 

 

(R)-2-Izobutyl-6-metyl-2,3-dihydrochinazolín-4(1H)-ón (29ga): 

Látka 29ga bola pripravená podľa všeobecnej metódy (reakčná 

doba: 21 h, mobilná fáza: n-hexán/EtOAc s gradientom polarity 

3:1 → 2:1). Látka 29ga bola izolovaná ako biela kryštalická látka 

(19,5 mg) s výťažkom reakcie 96 %. 1H-NMR spektrum zodpovedá literatúre[63]. 

 

Rf = 0,18 (n-hexán/EtOAc = 1:1, detekcia pomocou vanilínu). 1H-NMR (400 MHz, 

(CD3)2SO ): δH = 7,82 (s, 1H), 7,39 (d, J = 2,1 Hz, 1H), 7,05 (dd, J = 8,2, 2,1 Hz, 1H), 

6,66 (d, J = 8,2 Hz, 1H), 6,34 (s, 1H), 4,71 – 4,62 (m, 1H), 2,17 (s, 3H), 1,85 (dp, J = 

13,4, 6,7 Hz, 1H), 1,54 – 1,45 (m, 2H), 0,88 (dd, J = 6,6, 1,9 Hz, 6H) ppm.;           

[𝜶]𝐃
𝟐𝟎 =  –111,1 (c = 0,27; THF); Enantiomérny prebytok (73 % e.e.) bol stanovený 

pomocou HPLC s chirálnou kolónou OD-H (mobilná fáza: n-heptán/propán-2-

ol = 80:20, λ = 220 nm, V = 1 mL/min, T = 25 °C), tR = 7,22 min (minor. enantiomér), 

tR = 9,34 min (major. enantiomér); MS (ESI+) m/z: vypočítané pre C13H18N2O 

[M + Na]+: 241,13, nájdené: 241,13. 
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(R)-2-Izobutyl-6-metoxy-2,3-dihydrochinazolín-4(1H)-ón (29ia): 

Látka 29ia bola pripravená podľa všeobecnej metódy 

(rozpúšťadlo: PhMe, reakčná doba: 21 h, mobilná fáza:                   

n-hexán/EtOAc s gradientom polarity 2:1 → 1:1). Látka 29ia 

bola izolovaná ako biela kryštalická látka (17,3 mg) s výťažkom reakcie 74 %. 

1H-NMR spektrum zodpovedá literatúre[63]. 

 

Rf = 0,52 (n-hexán/EtOAc = 1:3, detekcia pomocou vanilín). 1H-NMR (400 MHz, 

(CD3)2SO ): δH = 8,90 (s, 1H), 7,12 (d, J = 3,0 Hz, 1H), 6,90 (dd, J = 8,7, 3,0 Hz, 1H), 

6,73 (d, J = 8,8 Hz, 1H), 6,16 (s, 1H), 4,63 (td, J = 5,3, 4,5, 3,0 Hz, 1H), 3,68 (s, 3H), 

1,92 – 1,79 (m, 1H), 1,55 – 1,46 (m, 2H), 0,88 (dd, J = 6,6, 3,1 Hz, 6H) ppm; [𝜶]𝐃
𝟐𝟎 =  –

70,0 (c = 0,35; THF); Enantiomérny prebytok (46 % e.e.) bol stanovený pomocou 

HPLC s chirálnou kolónou IG (mobilná fáza: n-heptán/propán-2-ol = 80:20, 

λ = 218 nm, V = 1 mL/min, T = 25 °C), tR = 11,56 min (minor. enantiomér), 

tR = 12,99 min (major. enantiomér); MS (ESI+) m/z: vypočítané pre C13H18N2O2 

[M + Na]+: 257,13, nájdené: 257,03. 

 

2-Amino-4-metylbenzamid (27d): 

Látka 27d bola pripravená podľa postupu uvedeného v literatúre[63]. 

Do v suchej banke bola rozpustená zmes kyseliny 2-amino-

4-metylbenzoovej (36) (1,0 g; 6,6 mmol; 1,0 ekv.) 

a 1,1‘-karbonyldiimidazolu (1,1 g; 6,6 mmol; 1,0 ekv.) v suchom THF (36 mL). Reakčná 

zmes bola ponechaná miešať sa dve hodiny, počas ktorých bola pozorovaná tvorba 

bieleho precipitátu. Následne bol do reakčnej zmesi pridaný 25% vodný roztok 

amoniaku (36 mL; 0,48 mol; 73 ekv.). Po okamžitom rozpustení precipitátu bola 

reakčná zmes ponechaná miešať sa 18 h pri izbovej teplote. Následne bolo organické 

rozpúšťadlo odparené pomocou RVO. Vzniknutá zmes bola extrahovaná EtOAc 

(3 × 50 mL) a kombinované organické fázy boli presušené pomocou bezvodého MgSO4 

a rozpúšťadlo bolo odparené pomocou RVO. Látka 27d bola izolovaná pomocou 

stĺpcovej chromatografie so silikagélom ako so stacionárnou fázou  a eluovaná EtOAc 

ako žltkastá tuhá látka (552 mg) s výťažkom 56 %. 1H-NMR spektrum zodpovedá 

literatúre[63].  
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Rf = 0,18 (n-hexán/EtOAc = 1:1, detekcia pomocou vanilínu). 1H-NMR (400 MHz, 

CD3)2SO): δH = 8,65 (s, 1H), 7,34 (s, 1H), 6,95 (dd, J = 8,2, 2,0 Hz, 2H), 6,59 (d,                       

J = 8,3 Hz, 1H), 6,31 (s, 2H), 2,14 (s, 3H) ppm; MS (ESI+) m/z: vypočítané pre 

C8H10N2O [M + Na]+: 173,07, nájdené: 172,98. 

 

(E/Z)-1-Benzyl-3-((4-metoxyfenyl)imino)indolin-2-ón (30): 

Látka 30 bola pripravená podľa postupu uvedeného 

v literatúre[64]. 

V banke bola rozpustená látka 36 (514 mg; 2,2 mmol; 1,0 ekv.) 

v absolútnom EtOH (11 mL) spolu s p-anizidínom (37) (317 mg; 

2,6 mmol; 1,2 ekv.). Následne bola pridaná kyselina octová 

(50 μL; 0,8 μmol; 3,6･10–4 ekv.) pod argónovou atmosférou 

a reakčná zmes bola zahrievaná k varu (90 °C)  pod spätným chladičom až do úplnej 

konverzie východiskovej látky (2 h, TLC kontrola). Potom bola reakčná zmes 

ochladená na izbovú teplotu a rozpúšťadlo bolo odparené pomocou RVO. Látka 30 bola 

izolovaná pomocou stĺpcovej chromatografie so silikagélom ako so stacionárnou fázou  

a eluovaná mobilnou fázou n-hexán/EtOAc (10:1)  ako červená tuhá látka (605 mg) 

s výťažkom 81 %. 1H-NMR spektrum zodpovedá literatúre[64].   

 

Rf = 0,8 (n-hexán/EtOAc = 7:1, detekcia pomocou AMC). 1H-NMR (400 MHz, CDCl3): 

δH = 3,84 (s, 3H, minor.), 3,86 (s, 3H, major.), 4,87 (s, 2H, minor), 5,02 (s, 2H, major), 

6,71 – 6,78 (m, 2H), 6,92 – 6,99 (m, 3H), 7,03 – 7,11 (m, 2H), 7,23 (dd, J = 8,0, 8,0),        

7,28 – 7,39 (m, 5H) ppm; MS (ESI+) m/z: vypočítané pre C22H18N2O2 [M + Na]+: 365, 

nájdené: 365. 

 

1H-Indol-2-karbaldehyd (38): 

Látka 38 bola pripravená podľa postupu uvedeného v literatúre[65,66]. 

Do suchej banky bol pridaný etyl-indol-2-karboxylát (37) (2,0 g; 

11 mmol; 1,0 ekv.) spolu s miešadlom. Banka bola uzatvorená septom 

a degasovaná. Následne bola východisková látka rozpustená v suchom THF (70 mL) 

pod argónovou atmosférou. Po rozpustení látky bol roztok schladený na –78 °C a 1M 

roztok DIBAL-H (26 mL; 26 mmol; 2,4 ekv.) bol pridaný po kvapkách. Reakčná zmes 

bola ponechaná miešať sa pri izbovej teplote až do úplnej konverzie východiskovej 

látky (24 h, TLC kontrola). Následne bol do reakčnej zmesi pridaný roztok 

Seignettovej soli (40 g) vo vode (150 mL) pri 0 °C. Po 30 minútach miešania bola 
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reakčná zmes oteplená na izbovú teplota a ponechaná miešať sa ďalších 90 minút. 

Potom bola vyliata do EtOAc (100 mL). Organická fáza bola oddelená a vodná fáza 

bola extrahovaná EtOAc (2 × 100 mL). Kombinované organické fázy boli dosušené 

pomocou bezvodého MgSO4 a rozpúšťadlo bolo odparené pomocou RVO. Surový 

produkt bol použitý do ďalšej reakcie. 

Surový indolylmetanol (1,6 g; 11 mmol; 1,0 ekv.) bol následne rozpustený v CH2Cl2 

(60 mL) a do vzniknutého roztoku boli pridané 3Å molekulové sitá (2,0 g). Potom bol 

pridaný PDC (12,4 g; 33 mmol; 3,0 ekv.) po častiach a reakčná zmes bola ponechaná 

miešať sa až do úplnej konverzie východiskovej látky (4 h; TLC kontrola). Následne 

bola reakčná zmes prefiltrovaná cez kremelinu vo frite (S2), ktorá bola premytá 

malým množstvom CH2Cl2. Látka 38 bola izolovaná rekryštalizáciou v zmesi 

n-hexán/EtOAc (4:1) (10 mL) ako biela pevná látka (395,8 mg) v celkovom výťažku 

25 %. 1H-NMR spektrum zodpovedá literatúre[57] 

 

Rf = 0,4 (n-hexán/EtOAc = 4:1, detekcia pomocou vanilínu). 1H-NMR (300 MHz, 

CDCl3): δH = 9,86 (s, 1H), 9,23 (s, 1H), 7,76 (d, J = 8,1 Hz, 1H), 7,55 – 7,04 (m, 4H) 

ppm; MS (ESI+) m/z: vypočítané pre C9H8NO [M + H]+: 146,06, nájdené: 146,06 

 

2-Vinyl-1H-indol (31): 

Látka 31 bola pripravená podľa postupu uvedeného v literatúre[67]. 

V suchej banke bol NaH (60 hm.%, v min. oleji) (132 mg; 3,3 mmol; 

2,4 ekv.) suspendovaný v suchom THF (6 mL). Následne bol pomaly 

pridaný [Ph3P+CH3]Br– (982 mg; 2,8 mmol; 2,0 ekv.) za vývoja plynu. Banka bola 

uzatvorená septom a pod argónovou atmosférou bol pridaný roztok látky 38 (200 mg; 

1,4 mmol; 1,0 ekv.) v suchom THF (2 mL). Po ukončení vývoja plynu bola reakčná 

zmes ponechaná miešať sa pri izbovej teplote až do úplnej konverzie východiskovej 

látky (16 h, TLC a NMR kontrola). Reakcia bola ukončená pridaním vody (10 mL) 

a extrahovaná dietyléterom (3 × 25 mL). Kombinované organické fázy boli premyté 

soľankou (10 mL) a presušené bezvodým MgSO4 a rozpúšťadlo bolo odparené pomocou 

RVO. Látka 31 bola izolovaná pomocou stĺpcovej chromatografie so silikagélom ako so 

stacionárnou fázou  a eluovaná mobilnou fázou n-hexán/EtOAc (20:1)  ako 

svetlocitlivá biela tuhá látka (112 mg) s výťažkom 57 %. 1H-NMR spektrum 

zodpovedá literatúre[65]. 
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Rf = 0,57 (n-hexán/EtOAc = 4:1, detekcia pomocou vanilínu). 1H-NMR (300 MHz, 

CDCl3): δH = 8,13 (s, 2H), 6,75 (dd, J = 17,8, 11,2 Hz, 1H), 5,55 (d, J = 17,8 Hz, 1H), 

5,27 (d, J = 11,2 Hz, 1H) ppm; MS (ESI+) m/z: vypočítané pre C9H10N [M + H]+: 

144,08, nájdené: 144,05. 
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5. Záver 

Táto diplomová práca sa zaoberala vývojom nových katalytických systémov 

s cyklopentadiénovým motívom založených na aktivácii Brønstedovou kyselinou a ich 

využitím v asymetrickej syntéze. 

V prvej časti tejto štúdie boli pripravené chirálne prekurzory k syntéze 

katalyzátorov. Bola pripravená rada chirálnych amínov 13 k syntéze látok s motívom 

PCCP. Na syntézu katalyzátorov so CTCCP štruktúrou boli pripravené chirálne 

mono- a bis(tozyl)acetáty 16. 

Druhá časť štúdie bola venovaná príprave katalyzátorov. Podarilo sa pripraviť  

pentaester 1 odvodený od PCCP s (–)-mentolovými jednotkami a monoamid 2a 

s chirálnou aminobenzylickou jednotkou. Veľkým úspechom bola príprava chirálneho 

diamidu 3, ktorý bol izolovaný prednostne v podobe jedného regioizoméru a 

vo výťažku 42 %. Úplne novou kategóriou katalyzátorov s cyklopentadiénovým 

motívom boli zmiešané amidy s trans-cyklohexándiamínovou kostrou 6, ktoré sa 

podarilo pripraviť acyláciou intermediátu 18 vo výťažkoch 33 – 65 %. Katalyzátor 4 na 

báze CTCCP s (–)-mentylkarboxylátovou jednotkou sa na rozdiel od dimérnych látok 

7-10 podarilo pripraviť, a to vo výťažku 35 %. 

Posledná časť sa zaoberala využitím pripravených kyslých katalyzátorov na 

zvolených enantioselektívnych transformáciách. Na modelovej reakcii amidu 27a 

s izovalerladehydom (28a)  bola uskutočnená optimalizácia reakčných podmienok – 

výber vhodného katalyzátoru, aditíva, rozpúšťadla a teploty. Najlepšie výsledky 

poskytla reakcia s využitím 10 mol% katalyzátora 1 s prídavkom molekulových sít 

s priemerom pórov 5 Å v toluéne alebo THF ako rozpúšťadle pri teplote –45 °C. 

Následná štúdia rozsahu využitia tejto reakcie ukázala, že katalyzátor s PCCP 

motívom poskytuje aminály 29 vo výborných výťažkoch (74 – 99 %) a enantiomérnych 

prebytkoch  (34 – 84 % e.e.). Na rozdiel od už publikovanej práce[63], bola vyvinutá 

metóda poskytujúca rovnaké produkty v lepších výťažkoch, ale s nepatrne nižšími 

enantioselektivitami.   
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