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„Syntéza organosuperbazí a stabilních kationtů na bázi 1,3-dialkyl-4,5-

dimethylimidazol-2-ylidenaminů jako nového druhu silných elektron-

donorů“ 
 

Hledání nových katalyzátorů/aktivátorů organických reakcí, které zlepšují 

efektivitu a tím zvyšují potenciál syntetických procesů, patří dlouhodobě k trendům 

moderní organické syntézy. Předložená disertační práce se tudíž zabývá aktuální 

problematikou, je příspěvkem k syntéze nových typů supersilných basí (SB) a s nimi 

strukturně příbuzných delokalizovaných lipofilních kationtů (DLK).  

 

Tématem práce M.Sc. Kuněckého byl návrh, syntéza a studium vlastností 

nových typů SB a DLK, jejichž společným motivem je přítomnost výrazně elektron-

donorní 1,3-dialkyl-4,5-dimethyl-1H-imidazol-2(3H)-ylidenaminoskupiny, resp. 

příslušné ionizované formy s aromatickým charakterem heterocyklu (IMAM). Během 

práce byl připraven větší počet nových typů látek obsahujících jednu nebo i dvě 

IMAM-skupiny.  

 

V literárním přehledu (kap. 2) je výstižnou formou podán přehled stavu bádání 

ve studované oblasti, následovaný představením vlastního výzkumného záměru. Zde 

budiž uvedeno, že skupina IMAM byla již dříve známa, nové jsou však aplikace tohoto 

motivu v celkem třech oblastech výýzkumu. 

 

 V první části se doktorand zaměřil na potenciální PT katalyzátory a zkoumal 

celkem 3 strukturní typy, jejichž společným znakem je přítomnost skupiny IMAM. 

Postupy vedoucí k potřebným intermediátům autor podstatně zefektivnil tak, aby 

byly aplikovatelné v potřebných měřítcích; zde stojí mimo jiné za zmínku konverze 

karbenů a fosfinů na aminoderiváty reakcí s terc-butylazidem a následným rozkladem 

odpovídajících triazenů. Pan Kuněckij uplatnil své schopnosti i v závěru syntetických 

postupů. Během studia stabilit se ukázalo, že připravené soli s  neopentyly jako N-

substituenty v imidazolové části molekuly jsou extrémně stabilní v basickém 

prostředí. Autor vykonal i první experimenty studia PTC vlastností připravených 

látek. 

 

V další části se pan Kuněckij zaměřil na silné base a vypracoval pro jejich 

syntézu efektivní postup založený na reakci 2-chlorimidazoliových solí s aminy; autor 

zde i jinde ukázal, že pro hladký průběh reakcí těchto solí s nukleofily je nezbytná 

přítomnost KF. Připravené látky se ukázaly být nad očekávání silnými basemi, což 

autor vysvětluje aromatizací a současným uvolněním sterického pnutí. V další kapitole 

autor popisuje syntézu nových sloučenin se dvěma imidazolovými jádry, jejichž 

spojovacími můstky jsou formamidin a guanidin (označované BIG base); reakcí solí 

dvou posléze uvedených sloučenin s 2-chlorimidazoliovými solemi, a následným 



působením KOt-Bu na soli generovaných DLK, jsou tyto látky rovněž připravovány. 

Vysoká basicita těchto látek byla potvrzena. V poslední části se autor zabýval 

studiem basicity vysoce stericky bráněného karbenu vzorce 10. 

 

 Doktorand dosáhl množství výsledků, které jsou nadějné z hlediska budoucích 

aplikací, a potenciálně tak rozšiřují arzenál nástrojů, které má chemik k dispozici. 

Jejich plné docenění bude vyžadovat další studium zvláště na poli aplikací. 

  

K dosažení vytčených cílů musel autor zvládnout pestrou škálu 

experimentálních technik a fyzikálně chemických metod. Výsledky své práce již pan 

Kuněckij publikoval v celkem čtyřech sděleních v renomovaných časopisech. 

  

Autor sepsal práci bez věcných chyb v anglickém jazyce, zjevně s velkou 

pečlivostí. K chybám/nedostatkům formálním patří např. guanidines (str. 9 nahoře), 

increasing of místo increase (str. 5 dole a obr. 1.6 na násl. straně) a  spodní šipka u 

imidinu v obr. 1.5 by neměla vést od atomu k atomu, nýbrž k vazbě. Je sporné, jestli 

bylo zvolené uspořádání experimentální části optimální (nejprve obecné postupy, 

potom všechny sloučeniny podle čísla). Každopádně by mělo být u jednotlivých 

sloučenin uvedeno, že někde dál jsou přímo kopie jejich NMR spekter. V českém 

abstraktu (nečíslovaná stránka vpředu) odděleně psané „…-2-yliden aminové“ a 

„nefosforných“ padá spíše na vrub těch, jimž autor na příslušném místě děkuje. 

 

K práci mám několik poznámek/dotazů: 

1) Některé látky byly navrženy pro využití v reakcích s katalýzou fázového přenosu. 

Jediná popsaná reakce, konverze benzylbromidu na fenylacetonitril byla 

v přítomnosti autorových látek jako PT katalyzátorů hotová při rt za 3 h. Co víte o 

jejich rychlosti; nebyly ty reakce hotové např. podstatně dříve? Proč nebylo 

provedeno alespoň orientační srovnání s klasickými amoniovými solemi, jako je 

TBAHS? 

2) Kterému mechanismu fragmentace sloučenin 23/24 dáváte přednost? Je v retro-

enovém návrhu nezbytná úvodní protonizace (schéma 2.10)? 

3) Kterým mechanismem si myslíte, že probíhají reakce 2-chlorimidazoliových solí 

s nukleofily (schéma 2.12)? 

4) Názvy některých sloučenin v experimentální části nejsou správné. Prosím, 

komentujte. 

 

Závěrem shrnuji, že cíle disertační práce byly beze zbytku splněny. Práce 

zahrnuje množství původních výsledků, které již byly publikovány. Disertační práce 

Ing. Kuněckého splňuje všechny požadavky na tyto práce kladené, a doporučuji ji 

proto bez výhrad jako podklad k dalšímu řízení k udělení vědecké hodnosti Ph.D. 

 

Doc. Ing. Josef Hájíček, CSc. 
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