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1 Úvod 

 

První známou aromatickou látkou je benzen, který byl objeven v roce 1825 Michaelem 

Faradayem. Objasnění jeho zvláštní struktury odstartovalo hledání dalších, podobných látek 

s aromatickými vlastnostmi. V roce 1951 chtěli Kealy a Pauson připravit reakcí 

cyklopentadienylmagnesium bromidu a chloridu železitého fulvalen (1.), nebenzenovou 

aromatickou látku, získali však krystaly, které na základě elementární analýzy popsali 

vzorcem C10H10Fe.1 Zanedlouho nato byl publikován článek, jehož autoři, Miller, Tebboth a 

Tremaine, nezávisle na první skupině připravili stejnou látku, tentokrát ve snaze připravit 

aminy reakcí cyklopentadienu a dusíku katalyzovanou železem.2 Obě skupiny navrhovaly pro 

látku stejnou strukturu (2.), která ovšem neodpovídala zjištěným fyzikálním a spektrálním 

vlastnostem.  

 

Fe

1. 2.

Fe

3.  

 

Správná struktura C10H10Fe byla navržena až později, opět dvěma nezávisle na sobě 

pracujícími skupinami. V roce 1952 navrhli Wilkinson a Woodward „sendvičovou“ strukturu 

a také název ferrocen.3 Dva kruhy jsou zde symetricky koordinovány π elektrony na atom 

železa. (3.) Tuto strukturu ve stejném roce navrhli i Fischer a Pfab.4 Wilkinson i Fischer 

později za výzkum metallocenů získali Nobelovu cenu.  

Ferrocen je oranžová krystalická látka, je netoxický, stálý na vzduchu, ve vodě, 

v přítomnosti zásad i neoxidujících kyselin. Oxidací, která je reverzibilní, vzniká ferrocenium 

[Fe(C5H5)2]
+. Systém ferrocen/ferrocenium má definovaný potenciál, který lze navíc 

upravovat  substitucí na kruzích. Obecně zvolením vhodného substituentu lze upravit 

vlastnosti samotného ferrocenu, a tím ho využít pro různé účely. Vodíky aromatických kruhů 

snadno podléhají elektrofilní substituci, nejčastěji za vzniku 1,1‘-disubstituovaných derivátů, 

nebo obtížněji 1-monosubstituovaných derivátů. Ferrocenový skelet má nízkou rotační bariéru 
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cyklopentadienylových kruhů kolem osy. V plynné a kapalné fázi je možná téměř rotace, a 

pokud je ferrocen disubstituován v polohách 1,1‘, mohou díky tomu substituenty zaujmout 

nejvýhodnější vzájemnou polohu. Možná je Friedelova–Craftsova alkylace a acylace, 

sulfonace, merkurace a lithiace, formylace, naopak přímé nitrace a halogenace nejsou možné, 

protože ferrocen se snadno oxiduje. Požadovaných sloučenin lze pak dosáhnout další 

modifikací a ferroceny lze využít v různých odvětvích chemie.  

Zajímavá je například aplikace v odvětví léčiv, kde je na ferrocen navázána funkční 

skupina nějakého léčiva.5 Ferrocen zde typicky nahrazuje například benzenové jádro, jako 

v případě Tamoxifenu, léku proti rakovině prsu.6 I jiné ferrocenové látky vykazují 

cytotoxické, antiproliferační nebo dokonce antimikrobiální účinky.7 Podrobnější přehled lze 

nalézt v literatuře.5 Jeden z nejnovějších zajímavých výzkumů se zmiňuje také o účinnosti 

derivátů ferrocenu proti Mycobacteriu tuberculosis. Autoři studie připravili sérii 25 

ferrocenylových derivátů léčiv, které se dnes v léčbě tuberkulózy využívají. Cílem vývoje 

nových léčiv je nejen získat látky, na které kmeny bakterií nejsou rezistentní, ale také zkrátit 

dobu léčby, která obvykle trvá 6 měsíců. Z připravených derivátů vykazovaly zejména tři 

látky dobrou antimikrobiální aktivitu, ferrocenylacylhydrazony a ferrocenylquinoxalin amid.8 

Pokud je ferrocen substituován karboxylovou skupinou, může vytvořit amidovou vazbu 

s aminoskupinou jiných molekul, což je využíváno při značení biomolekul.9 První označené 

látky – aminokyseliny připravil již v roce 1957 Schlӧgl.10 Modifikované molekuly jsou 

elektrochemicky aktivní a tudíž snadno detekovatelné.  

V oblasti elektrochemie se ferrocen používá jako referenční redoxní systém, nebo 

sloužit jako mediátor, který usnadňuje přenos elektronů.11,12 Mediátor může být také zachycen 

přímo na elektrodě, což zvyšuje její citlivost.13 V modifikaci elektrod mají uplatnění 

ferrocenkarboxylové kyseliny, jak 1,1‘-ferrocendikarboxylová (4.), tak i 1-

ferrocenkarboxylová (5.). Jsou-li zachyceny na povrchu elektrody, mají na její vlastnosti 

pozitivní vliv. Takto upravená elektroda byla použita ke stanovení ʟ-cysteinu cyklickou 

voltametrií s uhlíkovou pastovou elektrodou. ʟ-cystein má široké použití v potravinářském i 

farmaceutickém průmyslu a jeho stanovení se provádí pomocí jeho redoxních vlastností. 

Ireverzibilně se oxiduje a při měření je na elektrodě kladné přepětí. Při použití modifikované 

elektrody se ʟ-cystein oxidoval při potenciálu o 580 mV nižsím než u nemodifikované 

elektrody.14 Jiným příkladem je použití modifikované skleněné uhlíkové elektrody s porézním 

filmem na povrchu. Zanesení ferrocenkarboxylových kyselin zvyšuje permeabilitu povrchu a 

při stanovování kyseliny askorbové a kyseliny močové je odolnější vůče zanesení vedlejšími 
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produkty oxidace. Autoři také srovnali elektrodu a s kyselinou ferrocendikarboxylovou a 

ferrocenkarboxylovou, přičemž první vykazovala lepší výsledky.15 

Významné uplatnění mají ferroceny také v katalýze5, kde jsou využívány jako ligandy 

v reakcích organických sloučenin katalyzovaných komplexy přechodných kovů. Navázáním 

skupiny s donorovými vlastnostmi na ferrocen je umožněna koordinace k atomu kovu. 

Nejčastěji využívané jsou fosfinové ligandy, formálně deriváty fosfanu PX3. Donorové 

vlastnosti fosforu je možné upravit zvolením vhodného substituentu X.  

 

COOH

Fe

COOH

COOH

Fe

PPh2

PPh2

Fe

4. 5. 6.  

 

Podle Lewisovy teorie jsou fosfinové ligandy zásady. Podle Pearsonova rozdělení zásad 

a kyselin na měkké a tvrdé 16 patří mezi měkké zásady, a budou se koordinovat k měkkým 

kyselinám, které mívají nízký oxidační stav a většinou velký atom, například k rutheniu, 

rhodiu, palladiu, stříbru, zlatu či rtuti.  

Nejčastěji využívaným ligandem je 1,1‘-bis(difenylfosfino)ferrocen neboli dppf (6.). 

Dppf byl prvně připraven v roce 1965 reakcí n-butyllithia s ferrocenem a následnou 

kondenzací s chlordifenylfosfinem.17 K atomu kovu se dppf koordinuje jako ligand 

monodentátní, bidentátní nebo můstkový. Shrnutí způsobů přípravy komplexů odvozených od 

dppf je uvedeno v literatuře.5 Dppf nebo jeho komplexy mohou katalyzovat různé reakce. 

Z komplexů s palladiem je to například Suzukiho nebo Heckova reace, kromě tvorby vazby 

C – C může katalyzovat i tvorbu vazeb C – N. Zde je zajímavým příkladem možnost přípravy 

antimikrobiálních látek pomocí cyklizace β-laktamu s propargylovou funkcí na karbapenamy 

(7. a 8.).18 

Karbapenam je strukturní jednotkou v karbapenemech, které patří do skupiny β-

laktamových antibiotik. První známou látkou z této skupiny byl thienamycin (9.), izolován ze 

Streptomyces cattleya. Jeho struktura byla objasněna v roce 1978. Látka vykazovala 

neobvykle dobré antimikrobiální účinky.19 Karbapenamová antibiotika mají široké spektrum 

(gramnegativní i grampozitivní bakterie, anaerobní mikroorganismy a působí silně na 

Pseudomonas aeruginosa) a jsou také velmi odolná vůči β-laktamázám. Považují se za 
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rezervní antimikrobiální látky a podávají se při život ohrožujících stavech.20 Jednou 

z nejnovějších látek této skupiny je doripenem, jehož účinky jsou shrnuty v literatuře.21 

Příprava karbapenamů je důležitá pro vývoj nových druhů těchto antibiotik. Kromě palladia 

může být podobná reakce katalyzovaná rutheniem22, další příklady přípravy jsou uvedeny 

v literatuře23, 24.  

 

N
O

CH2

OR

CH3

CH3

OSi
H

H

H

N
O

CH3

CH3

OSi
HH

OR

N
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CH3
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HH

COOH

S

NH2

7. 8.

9.  

 

Komplex rhodia s dppf katalyzuje hydroaminometylaci arylethylenů s aniliny za 

mírných podmínek, což umožňuje syntézu derivátů amfetaminu, které mají farmakologické 

účinky.25  

Mezi další reakce katalyzované s dppf patří spojování vazeb C – P, C – O, C – S, 

karbonylace, karboxylace, kyanace, substituční reakce nebo příprava singletového kyslíku a 

další. Podrobnější výčet je uveden v literatuře.5 Úspěšné pokusy s dppf vedly k vývoji jeho 

analogů. Ty jsou 1,1‘-disubstituované symetricky nebo nesymetricky, chirální či achirální.5 

Jako příklad může posloužit 1,1‘-bis(di-t-butylfosfino)ferrocen, označovaný jako DtBPF, 

s palladiem, který katalyzuje α-arylaci ketonů a malonátů.26 

Uplatnění našly i analogy fosfinových derivátů ferrocenu, ve kterých fosfor je nahrazen 

jiným donorovým atomem.5 Dppf nejbližší je ligand s arzenem. V roce 1971 byly poprvé 

syntetizovány 1,1‘-bis(dimetylarzin)ferrocen, neboli FDMS, a 1,1‘-bis(difenylarzin)ferrocen, 

FDPA, ty ale nemají žádné širší aplikace.27 Populárnější jsou ligandy s dusíkem, kyslíkem, 

sírou nebo selenem. 
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Kromě 1,1‘-disubstituovaných derivátů ferrocenu lze připravit také chirální 1,2-

disubstituované (nebo méně často 1,3-disubstituované) deriváty pro asymetrickou katalýzu. 

První chirální ferrocenové ligandy připravili v roce 1974 Kumada a Hayashi z Ugiho aminu.28  

Ať už se jedná o jakékoli ligandy odvozené od ferrocenu, od prvních úspěšných pokusů 

bylo připraveno mnoho nových látek, které katalyzují různé druhů reakcí, a jejich výčet lze 

nalézt v literatuře.5  

Tato práce se zabývá studiem reakcí katalyzovaných komplexy ruthenia(II). Ruthenium 

má elektronovou konfiguraci 4d75s1 a jako takové ze všech prvků dosahuje nejvíce možných 

oxidačních stavů, od -2 v Ru(CO4)
2- po 8 v případě RuO4. Tím se nabízí možnost syntézy 

množství komplexů s rutheniem. Jako prekurzor pro jejich syntézu často slouží RuCl3·nH2O, 

ze kterého lze mnoho komplexů připravit za mírných podmínek. Komplexy ruthenia 

katalyzují množství reakcí jako hydrogenace, oxidace, spojování vazeb, adice, a v neposlední 

řadě také izomerizace, včetně izomerizací allylových alkoholů.29  

Allylové sloučeniny jsou sloučeniny, které obsahují jednu dvojnou vazbu 

v tříuhlíkovém segmentu: H2C=CH-CH2R. Pozice na nasyceném uhlíku se nazývá allylová, a 

sloučeniny, kde R = OH, jsou allylové alkoholy. Mezi jejich nejvyužívanější reakce patří 

jejich oxidace, redukce a izomerizace.30 

Konverze allylových alkoholů na ketony izomerizací nahrazuje složitější dvoukrokovou 

metodu (oxidaci a redukci) (schéma 1). Tento proces je velice užitečná zkratka k řadě 

sloučenin, které se dále využívají v organické syntéze. Také se lze vyhnout použití toxických 

a drahých oxidačních činidel a procesům ochrany funkčních skupin, které jsou potřeba při 

syntéze oxidací a redukcí.  

 

R R'

OH

R R'

O

R R'

OH

R R'

O
[M]

schéma 1

red ox

ox red
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Mnoho allylových alkoholů a příslušných ketonů se vyskytuje v přírodě a často jsou 

silně aromatické. Geraniol je monoterpenoid, kromě jiných květin obsažen hlavně v růžích a 

je odpovědný za specifickou vůni růží, citronellal, produkt jeho izomerace citronellal 

s citrusovou vůní se vyskytuje zejména v ovoci. 1-okten-3-ol je sekundární alkohol hojně se 

vyskytující v houbách, má velmi výrazné houbové aroma, zatímco produkt izomerace, 3-

oktenon má příjemnou vůni.31 Z hlediska průmyslu jsou tyto látky velmi zajímavé, neboť se 

často využívají v kosmetickém či potravinářském průmyslu. 

Izomerizaci allylových alkoholů na karbonylové sloučeniny lze provést tepelně, 

s použitím zásaditého nebo kyselého prostředí, či s heterogenními katalyzátory. Některé 

příklady jsou uvedeny v tabulce 1.  

 

reakce  literatura 

tepelná izomerizace pent-3-en-2-ol → 2-pentenon 32 

zásadité prostředí α-vinylbenzyl alkohol → propiofenon 33 

heterogenní katalýza 2-propenol → propanal 34 

 

Tabulka 1. 

 

S charakterizací organokovových sloučenin přechodných prvků na konci 50. let se 

začalo využívat také homogenní katalýzy, tedy rozpustných komplexů přechodných kovů, 

které mají schopnost přesmykovat dvojné vazby. Ligandy je možno v těchto katalyzátorech 

měnit relativně jednoduše a upravovat tak reaktivitu. Obvykle také dosahují vyšších výtěžků a 

lepší selektivity. 

Pro reakce katalyzované komplexy přechodných kovů byly popsány dva základní typy 

mechanismů:35,36 adiční - eliminační mechanismus kovových hydridů (alkylový) a π-allylový 

mechanismus kovových hydridů.  

Při adičním–eliminačním mechanismu (schéma 2a) je nutná přítomnost hydridu (buď je 

obsažen v komplexu, nebo se tvoří během reakce37), na který se koordinuje dvojná vazba. 

Včleněním alkenu do vazby kov–hydrid vznikne kov-alkylová sloučenina. Pak dochází 

k eliminaci β-vodíku a vzniku produktu, koordinovaného na kov dvojnou vazbou. Nakonec 

dochází k jeho disociaci a k regeneraci kovového hydridu. Pokud je substrátem allylový 

alkohol, dochází ke vzniku enolu, který tautomerizuje na stabilnější keton. 
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Schéma 2a 

 

Jiný, π-allylový mechanismus (schéma 2b) začíná komplexací dvojné vazby na kovové 

centrum, které neobsahuje hydrid, ale má dvě vakantní místa. Dochází k formální adici vazby 

C–H a vzniku allyl–kovového hydridu a následné eliminaci za vzniku produktu, 

koordinovaného na kov. Dále opět dochází k jeho disociaci a tautomerizaci. Tento 

mechanismus se obvykle se uplatňuje většinou u nízkovalentních komplexů, protože během 

procesu se zvyšuje oxidační číslo kovu o dva (oxidativní adice).  
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Schéma 2b 
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Hlavní rozdíl mezi těmito mechanismy spočívá v tom, že první uvedený je 

intermolekulární, zatímco druhý je intramolekulární. Oba mechanismy byly popsány pro 

alkeny bez funkčních skupin a nejdříve byly navrhovány také pro izomerizaci allylových 

alkoholů, bez experimentálního průkazu. Pro ně byl ještě navržen alternativní mechanismus 

(schéma 2c), který předpokládá účast atomu kyslíku z alkoholické skupiny. To může 

například vysvětlit, proč některé katalyzátoru izomerizují allylové alkoholy rychleji než 

alkeny bez funkčních skupin, nebo dokonce výhradně.34 Zde dochází k deprotonaci alkoholu a 

následné koordinaci na kov. Odtržením β-vodíku vznikne komplex enonu s kovovým 

hydridem; přesunutím hydridu a protonací takto vytvořeného meziproduktu vznikne enol a 

pak konečná karbonylová sloučenina.5 Podobný mechanismus byl navržen také pro izomerace 

allylových aminů, kde se dusík během reakce koordinuje na atom kovu.38 

 

O

M

OH OH

O

M

-H+
-H++H+

+H+

O

M

O

M

O

M

H

 

Schéma 2c 

 

Izomerace allylových alkoholů mohou být katalyzovány komplexy různých kovů. Jeden 

z prvních, který byl pro tyto reakce použit, byl komplex železa. Emerson a Pettit prokázali 

schopnost kationtu trikarbonylu železa převést allyl alkohol na propanal.39 Jiná skupina tuto 

práci rozšířila o více substrátů. Některé, například 1-hepten-4-ol, reagovaly během 6 hodin s 

konverzí 70%35, ale primární a cyklické allylové alkoholy nereagovaly téměř vůbec.40 Také 

bylo třeba poměrně vysoké množství katalyzátoru. Změnou reakčních podmínek35 nebo typu 

karbonylu železa41,42 lze dosáhnout lepších výsledků, stále je ale třeba vysoké množství 
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katalyzátoru. Katalýza železem poskytuje v tomto typu reakcí lepší výsledky než například 

dříve zmíněná zásaditá katalýza, mezi organokovovými sloučeninami ale nepatří mezi 

nejpoužívanější.  

Ruthenium narozdíl od železa, které katalyzuje izomerace výhradně jako karbonylový 

komplex v oxidačním stavu 0, tvoří stabilní komplexy v oxidačních stavech 0 – 8, což se 

odráží v počtu jeho komplexů využitelných v katalýze.41 Obecně mívají lepší výsledky než 

komplexy železa, protože obvykle stačí nízké množství katalyzátoru (kolem 1 mol %), 

dosahují vysokých konverzí a tzv. turnover number, tedy počtu molekul substrátu, které 

dokáží přeměnit za jednotku času. Ne všechny komplexy ale izomerují substituované dvojné 

vazby. Většina komplexů izomeruje všechny typy dvojných vazeb, jen některé jsou selektivní 

k allylovým alkoholům.35 

Ze sloučenin ruthenia byly jako první pro tento druh izomerací použit komplexy 

RuCl3·xH2O, keré také slouží jako prekurzor pro syntézu jiných rutheniových komplexů. 

Izomerace allylového alkoholu tímto komplexem vedla ke směsi propanalu, propenalu a 

propenu.42 Zajímavé jsou také katalyzátory obsahující fosfiny nebo cyklopentadienyly. 

Komplex [RuCl2(PPh3)3] katalyzuje izomeraci 1-okten-3-olu s konverzí 17 % bez přítomnosti 

báze, a s konverzí 94 % v přítomnosti K2CO3 na 3-oktenon. Izomerace 2-cyklohexen-1-olu 

komplexem [RuCl2(p-cymen)]2 probíhá déle, s nízkou konverzí a za vzniku směsi produktů.43 

Jako jeden z prvních cyklopentadienylových komplexů byl použit [RuClCp(PPh3)2] pro různé 

substráty.44 Některé zajímavé výsledky tohoto experimentu jsou uvedeny v tabulce 2. 

Experimenty byly provedeny v dioxanu při 100 °C. 

 

reakce  konverze (%) 

1 phenyl-1-propen-3-ol → 3-phenyl-1-propanal 90 

2 2-methylen-1-undekanol → 2-methyl-1-undekanal 68 

3 1-tetradecen-3-ol → 3-tetradekanon 91 

4 1,13-tetradekadien-3,12-diol → 3,12-tetradekandion 73 

5 2-cyklookten-1-ol → cyklooktanon 31 

6 2-cyklododecen-1-ol → cyklododekanon 84 

7 geraniol → citronellal 0 

 

Tabulka 2. 
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Použitý komplex katalyzuje dobře vznik aldehydů (reakce 1 a 2) a také izomeraci 

allylového diolu (reakce 3). Izomerace cyklických allylových alkoholů závisí na velikosti 

kruhu. Alkohol s šestičlenným kruhem, který byl do experimentu zahrnut také, nereagoval 

vůbec. Alkohol s osmičlenným kruhem (reakce 5), reaguje pomalu a jen částečně, alkohol 

s dvanáctičlenným kruhem reaguje lépe (viz reakce 6). Autoři experimentu také zkoušeli 

izomeraci geraniolu na citronellal, ta neprobíhala vůbec (reakce 7). 

Jiným zajímavým katalyzátorem izomerací je [RuCp*(MeCN)3][PF6].
 Autoři studie45 

mimo jiné ukázali význam přítomnosti báze v reakční směsi. K izomeraci 1-fenylprop-2-en-1-

olu na 1-fenylpropan1-on v acetonitrilu za pokojové teploty za sedm hodin bez přítomnosti 

báze téměř nedocházelo, v přítomnosti 1,2 ekvivalentu K2CO3 reakce proběhla téměř zcela. 

Snížení množství báze na 0,5 ekvivalentu vedlo ke snížení konverze na polovinu. Při tomto 

množství báze výsledek nevylepšila změna rozpouštědla na tetrahydrofuran. Při zvýšení 

teploty (refluxování rezpouštědla) však reakce probíhala i při použití 0,5 ekvivalentu báze a 

reakce proběhla téměř úplně za jednu hodinu. Změna báze na silnější tert-butoxid draselný 

neměla na konverzi vliv. Další snižování množství báze vedlo také k poklesu konverze. Tyto 

výsledky jsou přehledně shrnuty v tabulce 3.  

 

báze (ekvivalent) teplota rozpouštědlo čas (hodiny) konverze (%) 

x pokojová CH3CN 7 5 

K2CO3 (1.2) pokojová CH3CN 7 88 

K2CO3 (0.5) pokojová CH3CN 7 50 

K2CO3 (0.5) pokojová THF 7 52 

K2CO3 (1.2) reflux CH3CN 1 95 

K2CO3 (0.5) reflux CH3CN 1 95 

K2CO3 (0.1) reflux CH3CN 1 60 

t-BuOK (0.5) reflux CH3CN 1 95 

 

Tabulka 3. 

 

Izomerace allylových alkoholů závisí na míře substituce – se zvyšujícím se počtem 

substituentů reakce probíhá obtížněji. V následujícím schématu jsou seřazeny typy allylových 

alkoholů od těch, které lze izomerovat nejlépe, až k těm, které mají dobré výtěžky jen 

s některýmy katalytickými systémy (Schéma 3). 
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Většina komplexů dobře katalyzuje izomerace jednoduchých allylových alkoholů (a), 

sekundárních a často také α-substituovaných alkoholů (b, respektive c). Dobré výtěžky u 

alkoholů typu e a d lze získat s omezeným počtem komplexů. U alkoholů s více substituenty 

existuje jen málo příkladů.36 Komplex typu bis(allyl)-ruthenium(IV) katalyzuje úplně 

izomeraci jednoduchých allylových alkoholů, u disubstituovaných a trisubstituovaných 

alkoholů bylo třeba vyšší množství katalyzátoru a delší čas. Bylo také provedeno porovnání 

těchto reakcí s různými rozpouštědly a v přítomnosti báze. V tabulce 4 jsou uvedeny vybrané 

výsledky pro izomeraci nesubstituovaného 1-okten-3-olu na 3-oktenon, disubstituovaného 2-

penten-4-olu na 2-pentenon a trisubstituovaného 3-methyl-2-buten-1-olu na 3-methyl-1-

butenon. Jako báze bylo použito Cs2CO3 (0,5 ekvivalentu).46 

 

reakce množství 

katalyzátoru 

THF 

výtěžek/čas 

THF + báze 

výtěžek/čas 

1-okten-3-ol 0,2 mol % 96 % / 24 h 100 % / 10 min 

2-penten-4-ol 

3-metyl-2-buten-1-ol 

5 mol % 

10 mol % 

7 % / 24 h 

1 % / 40 h 

100 % / 6 h 

7 % / 40 h 

reakce množství 

katalyzátoru 

voda 

výtěžek/čas 

voda + báze 

výtěžek/čas 

1-okten-3-ol 0,2 mol % 100 % / 40 min 100 % / 15 min 

2-penten-4-ol 5 mol % 92 % / 24 h 100 % / 3 h 

3-methyl-2-buten-1-ol 10 mol % 18 % / 40 h 32 % / 40 h 

 

Tabulka 4. 
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Tyto reakce, jak lze vidět v tabulce, byly provedeny také ve vodě. Vývoji katalytických 

systémů rozpustných ve vodě je věnována velká pozornost, protože se jedná o dostupné, levné 

a netoxické rozpouštědlo. Ve vodě rozpustného komplexu se obvykle docílí koordinací 

hydrofilního ligandu na kov, nabízí se tedy například fosfinové ligandy s polárními 

substituenty. Jako prekurzorů lze také využít dimerů typu [{RuCl(µ-Cl)(η6-aren)}2], které 

mohou rozštěpením chloridového můstku a reakcí s P-donorovými ligandy tvořit ve vodě 

rozpustné komplexy typu [RuCl2(η
6-aren)(PR3)].

 Nejčastěji používanými areny bývají benzen 

nebo p-cymen, aromatický kruh ale může nést i jiné substituenty.47 

Izomerace při výběru vhodného katalytického systému dosahují úplných konverzí za 

poměrně krátký čas a v mírných podmínkách ve vodě i v dvoufázových systémech. 

Dvoufázové systémy nabázejí výhodu separace a extrakce organických produktů z organické 

fáze a případně také recyklaci katalyzátoru z vodné fáze. Na sérii komplexů [RuCl2(η
6-

aren){P(CH2OH) 3}] byla provedena studie zjišťující možnosti recyklace těchto katalyzátorů a 

dalšího použití. Tyto komplexy byly použity k izomeraci 1-okten-3-olu ve směsi voda/n-

heptan. Výsledky experimetu jsou ukázány v tabulce 5. 

 

komplex cyklus konverze % 

[RuCl2(C6H6){P(CH2OH) 3}] 1 100 

2 100 

3 100 

4 67 

[RuCl2(p-cymen){P(CH2OH) 3}] 1 100 

2 93 

[RuCl2(C6Me6){P(CH2OH) 3}] 3 100 

4 93 

 

Tabulka 5. 

 

Pouze první komplex vykazoval dobré výsledky i v druhém a třetím cyklu, proto byl 

dále použit k izomeraci dalších substrátů. Z výsledků vyplynulo, že aktivita katalyzátoru se 

snižuje s délkou řetězce substituentu na dvojné vazbě. Pokud je dvojná vazba terminální, 

izomerace probíhají nejlépe, čím delší je substituent, tím méně cyklů lze opakovat. Více 
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substituovaná dvojná vazba je stericky méně dostupná a také se snižuje rozpustnost substrátů 

ve vodě.48 

S jinou sérií komplexů byla provedena studie rozpustnosti ve vodě. Jednalo se o 

komplexy s různými P-donorovými ligandy i areny, které jsou se zjištěnou rozpustností 

uvedeny v tabulce 6.  

 

komplex S20°C (g/L) 

[RuCl2(C6H5OCH2CH2OH){P(OMe)3}] 755 

[RuCl2(C6H5OCH2CH2OH){P(OEt)3}] 27,2 

[RuCl2(C6H5OCH2CH2OH){P(OiPr)3}] 67,3 

[RuCl2(C6H5OCH2CH2OH){P(OPh)3}] nerozpustný 

[RuCl2(C6H5OCH2CH2OH)(PPH3)] nerozpustný 

[RuCl2(p-cymen){P(OMe)3}] 7,3 

[RuCl2(p-cymen){P(OEt)3}] nerozpustný 

[RuCl2(p-cymen){P(OiPr)3}] nerozpustný 

[RuCl2(p-cymen){P(OPh)3}] nerozpustný 

[RuCl2(p-cymen)(PPH3)] nerozpustný 

 

Tabulka 6. 

 

Rozpustnost v první řadě silně závisí na druhu ligandu. Komplexy obsahující arylfosfin 

a arylfosfit se nerozpouští, díky odpudivým silám mezi aromáty a vodou, zatímco komplexy 

s alifatickými ligandy se rozpouští dobře, zejména jako první uvedený trimetylfosfit. Použitý 

hydroxyetoxyaren má na rozpustnost také vliv, jak je vidět, neboť jeho nahrazení p-cymenem 

vede k velkému snížení rozpustnosti.49 

Přes již dosažené úspěchy s některými komplexy ve vodě jsou přesto izomerace 

allylových alkoholů častěji prováděny v organických rozpouštědlech. Zejména izomerace 

aromatických nebo stericky náročných substrátů ve vodě téměř není možná.46,50 Možnosti 

chemie ruthenia ani ferrocenů však jistě ještě nejsou vyčerpané, a v budoucnosti se 

pravděpodobně objeví nové látky, katalyzující nejen izomerace, s lepší účinností a 

selektivitou.  
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1.1 Cíl práce 

 

Předkládaná práce se zabývá studium katalytického využití strukturně příbuznuých 

arylruthenatých komplexů typu [(aryl)RuCl2(L)] při izomeracích allylových alkoholů na 

příslušné karbonylové sloučeniny. Cílem je najít vhodné také reakční podmínky, tedy 

rozpouštědlo, teplotu, potřebné množství katalyzátoru a druh a množství kokatalyzátoru a 

ověřit aplikovatelnost těchto látek na různých substrátech.  
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2 Výsledky a diskuze 

2.1 Příprava komplexů 

Ruthenaté komplexy byly připraveny jednokrokovým postupem popsaným 

v literatuře51, který vychází ze schopnosti dimerů [(aren)RuCl2]2 štěpit chloridový můstek a 

tvořit s ligandem L komplexy typu [(aren)RuCl2(L)]. Obecné schéma této reakce je uvedeno 

na schématu 4. 

Ru

Cl+

Ru

Cl+

Claren

Cl aren

L
Ru

Cl

aren

LCl

2

Schéma 4  

 

Pro tuto diplomovou práci byla použita série 9 komplexů, z nichž 6 bylo připraveno 

výše uvedeným způsobem a 3 byly použity již připravené. Na obrázku 10. je uvedena obecná 

struktura těchto komplexů, a v tabulce 7 jsou přehledně znázorněny. Komplexy vyznačené 

kurzívou nebyly v rámci této práce připraveny.  

 

Fe

CONH-R

PPh2

Ru
Cl

Cl

aren

10.  

 

R / aren C6Me6 p-cymen C6H6 

CH2CH2OH 1 2 3 

CH(CH2OH)2 4 5 6 

C(CH2OH)3 7 8 9 

 

Tabulka 7. 
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2.1.1 Příprava [(C6Me6)RuCl2(Ph2PC10H8FeCONHCH2CH2OH)] (1)  

Výše uvedeným jednokrokovým postupem byl komplex 1 připraven z 

dichloro(hexametylbenzen)ruthenium(II) dimeru a ligandu PhPfcCONHCH2CH2OH jako 

oranžový prášek s výtěžkem 83 %. Struktura nebyla ověřována pomocí analytických metod, 

neboť komplex byl připravován již dříve. 

2.1.2 Příprava [(C6H6)RuCl2(Ph2PC10H8FeCONHCH2CH2OH)] (3) 

 Tento komplex byl připraven stejným jednokrokovým postupem z 

dichloro(benzen)ruthenium(II) dimeru a ligandu PhPfcCONHCH2CH2OH ve formě 

oranžového prášku s výtěžkem 95 %. Struktura byla potvrzena pomocí 1H NMR 

spektroskopie a hmotnostní spektrometrie (ESI) a dále charakterizována 31P{1H} NMR 

spektroskopií. 

2.1.3 Příprava [(p-cymen)RuCl2(Ph2PC10H8FeCONHCH(CH2OH)2)] (5) 

Reakce dichloro(p-cymen)ruthenium(II) dimeru a ligandu PhPfcCONHCH(CH2OH)2 

poskytla opět oranžový prášek s výtěžkem 94 %. Struktura byla opět potvrzena pomocí 1H 

NMR spektroskopie a hmotnostní spektrometrie (ESI) a dále charakterizována 31P{1H} NMR 

spektroskopií. 

2.1.4 Příprava [(C6H6)RuCl2(Ph2PC10H8FeCONHCH(CH2OH)2)] (6) 

Stejným postupem z dichloro(benzen)ruthenium(II) dimeru a ligandu 

PhPfcCONHCH(CH2OH)2 byl připraven komplex 6 ve formě oranžového prášku s výtěžkem 

80 %. Nižší výtěžek je pravděpodobně způsoben tím, že část dimeru se v reakční směsi 

nerozpustila. 1H NMR spektroskopie a hmotnostní spektrometrie (ESI) prokázaly správnou 

strukturu. 

2.1.5 Příprava [(p-cymen)RuCl2(Ph2PC10H8FeCONHC(CH2OH)3]  (8) 

Reakce dichloro(p-cymen)ruthenium(II) dimeru a ligandu PhPfcCONHC(CH2OH)3 

poskytla opět oranžový prášek s výtěžkem 95 %. Struktura byla opět potvrzena pomocí 1H 

NMR spektroskopie a hmotnostní spektrometrie (ESI). 
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2.1.5 Příprava [(C6H6)RuCl2(Ph2PC10H8FeCONHC(CH2OH)3]  (9) 

Stejným postupem z dichloro(benzen)ruthenium(II) dimeru a ligandu 

PhPfcCONHC(CH2OH)3 byl připraven komplex 9 ve formě oranžového prášku s výtěžkem 

91 %. Opět byl charakterizován 1H NMR, 31P{1H} NMR spektroskopií a hmotnostní 

spektrometrií ESI. 

2.2 Hmotnostní spektra ESI 

U všech komplexů nejintanzivnější fragment odpovídá ztrátě obou atomů chloru. U 

komplexu 9 je také poměrně intenzivní fragment odpovídající ztrátě jednoho chloru. U všech 

kompexů je také intenzivní fragment, který odpovídá ztrátě arenu koordinovaného na 

ruthenium. U komplexů 5 a 8 ztráta odpovídá molekulové hmotnosti p-cymenu, a u komplexů 

3, 6 a 9 ztráta odpovídá molekulové hmotnosti benzenu, což potvrzuje strukturu připravených 

komplexů. Komplexy 3, 5 a 8 mají navíc poměrně intenzivní fragment odpovídající ztrátě 

fenylu z atomu fosforu. 

2.3 1H NMR spektroskopie a 31P{1H} NMR spektroskopie 

Získaná spektra odpovídají struktuře naměřených látek. Jednotlivá spektra obsahují 

signály vodíků z ferrocenových skupin, z fenylových skupin a látky 8 a 9 mají velmi dobře 

rozlišitelný signál vodíku NH skupiny. U látek 3, 6, a 9, kde arenem je benzen, obsahují 

spektra signály benzenových vodíků. U spekter látek 8 a 9, které na amidu nesou skupinu 

C(CH2OH)3 lze rozlišit dva signály vodíků, zatímco u látky 5, která na amidu nese skupinu 

CH(CH2OH)2, lze rozlišit tři signály vodíků náležející této skupině. Látka 3 pravděpodobně 

obsahovala nečistotu, protože signály nejsou dobře rozlišené. Přesto jsou viditelné signály 

vodíků z ferrocenových skupin, fenylové a benzenové vodíky a špatně rozlišené signály 

vodíků z CH2OH. Signály fosforu mají ve spektrech kladnou hodnotu chemického posunu, 

což odpovídá fosforu koordinovanému na atom ruthenia. 
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2.4 Izomerace 1-buten-3-olu 

 

Izomerace 1-buten-3-olu na 2-butenon je uvedena na schématu 5.  

 

OH O

Schéma 5

[Ru]

 

 

Reakce byla prováděna s komplexem 1. Dosažené konverze i reakční podmínky jsou 

uvedeny v tabulce 8.  

 

reakce [Ru] (mol %/mg) T (°C) t (h) rozpouštědlo konverze %     

1 1  100 3 voda 70     

2 2  100 3 voda  75     

3 2  70 24 voda 60     

4 2  65 24 THF 25     

5 2  100 3 DMF 25     

6 3  98 24 voda/heptan 1:1 0     

 

Tabulka 8. 

 

U reakcí 1 a 2 byly vzorky odebírány postupně a byla vytvořena kinetická křivka, která 

je ukázána v grafu 1. Reakce 1 je označena I. a reakce 2 je označena II. 
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Graf 1. 

 

Tato reakce vůbec neprobíhala ve dvoufázovém systému voda/heptan, 

v dimethylformamidu a tetrahydrofuranu dosahovala nízké konverze. Reakce ve vodě 

provedená se dvěma molárními procenty ruthenia dosahuje po třech hodinách o něco vyšší 

konverze než reakce provedená s jedním molárním procentem ruthenia za stejný čas, po 24 

hodinách je však konverze ve stejných podmínkách nižší. Výsledky je třeba interpretovat 

opatrně, protože jak substrát, tak produkt reakce mají body varu blízké teplotě reakční směsi 

(100 °C, respektive 79 °C), proto se i přes sníženou teplotu při reakci 3 předpokládá unikání 

produktu z reakční baňky. 

 

2.5 Izomerace 1-okten-3-olu 

 

Izomerizace 1-okten-3-olu na okten-3-on je uvedena na schématu 6. 

 

OH O

[Ru]

Schéma 6  
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2.5.1 Vliv rozpouštědla na průběh reakce 

 

Pro testování vlivu rozpouštědla na průběh reakce byly zvoleny následující reakční 

podmínky: 0,25 mmol substrátu, dvě molární procenta katalyzátoru a deset molárních procent 

báze, reakce probíhala při 90 °C jednu hodinu. Pro čtyři zvolená rozpouštědla byly získány 

konverze uvedené v tabulce 9.  

 

reakce rozpouštědlo konverze % 

1 DCE 65 

2 voda 0 

3 dioxan 0 

4 dioxan/voda 0 

 

Tabulka 9.  

 

Z výsledků je patrné, že izomerace 1-okten-3-olu neprobíhala ani ve vodě, ani 

v dioxanu, ani ve dvoufázové soustavě, pouze v dichloretanu, ten byl proto zvolen jako 

rozpouštědlo pro další série reakcí. 

 

2.5.2 Vliv báze na průběh reakce 

 

Zde byl jako rozpouštědlo používán dichlorethan, reakční podmínky byly: 0,25 mmol 

substrátu, jedno molární procento katalyzátoru a pět molárních procent báze, reakce probíhala 

při 90 °C jednu hodinu. Pro zvolená rozpouštědla byly získány konverze uvedené v tabulce 

10.  
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reakce báze konverze % 

1 t-BuOK  56 

2 K3PO4  34 

3 K2CO3  55 

4 KHCO3  0 

5 KOH  35 

6 TBAOH 58 

7 AcOK 0 

 

Tabulka 10. 

 

Z výsledků je patrné že nejlepších výsledků reakce dosahuje s tetrabutylammonium 

hydroxidem (TBAOH), t-butoxidem draselným a uhličitanem draselným. I když 

tetrabutylammonium hydroxid má poněkud lepší výsledek než t-butoxid draselný, k další 

práci byl zvolen právě t-butoxid draselný, který je z uvedených bazí nejsilnější.  

 

2.5.3 Vliv ligandu a arenu na průběh reakce 

 

Po výběru nejlepšího rozpouštědla, tedy dichlorethanu, a nejlepší báze, tedy t-butoxidu, 

byla otestována série výše uvedených 9 komplexů. V reakčních podmínkách jedno molární 

procento ruthenia a pět molárních procent báze, při 90 °C za jednu hodinu byly dosaženy 

výsledky uvedené v tabulce 11. Pro přehlednost je uvedena struktura katalyzátorů a v závorce 

procenta konverze.  

 

R / aren C6Me6 p-cymen C6H6 

CH2CH2OH 1 (96 %) 2 (99 %) 3 (100 %) 

CH(CH2OH)2 4 (98 %) 5 (99 %) 6 (100 %) 

C(CH2OH)3 7(26 %) 8 (98 %) 9 (99 %) 

 

Tabulka 11 
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Z dosažených výsledků je vidět, že jako nejlepší aren se ukazuje benzen, zatímco 

nejlepšími ligandy jsou PhPfcCONHCH2CH2OH a PhPfcCONHCH(CH2OH)2. Pro katalýzy 

s různými substráty byla dále vybrána nejjednodušší látka, tedy katalyzátor 3, který obsahuje 

benzen a jehož ligand nese pouze jednu hydroxylovou skupinu. 

 

2.5.4 Katalytické testy s různými substráty 

 

Nyní byly pro nejlepší nalezené podmínky, tedy nejlepší rozpouštědlo (dichlorethan), 

nejlepší bázi (t-butoxid draselný) a nejlepší katalyzátor (3) vybrány čtyři substráty, se kterými 

byla provedena jejich izomerace na karbonylové sloučeniny. Jsou to geraniol (12.), skořicový 

alkohol (13.), vinylbenzyl alkohol (14.) a 2-cyklohexenol (15). 

 

CH3 OH

CH3 CH3

12.

CH2

Ph

OH

14.

Ph OH

13.

OH

15.
 

V případě těchto substrátů však izomerizace neprobíhají. Jedná se o allylové alkoholy 

substituované, a jak bylo uveden v úvodu této práce, takové substráty izomerují obtížně. 

V případě geraniolu existuje jen velmi málo katalyzátorů, které ho dokáží izomerovat na 

citronellal.36 V případě 2-cyklohexenolu se navíc v reakční směsi objevoval vedlejší produkt 

oxidace, 2-cyklohexenon.  
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3 Shrnutí 

V předložené práci byla použita série 9 nových látek, které mohou katalyzovat 

izomerace allylových alkoholů na karbonylové sloučeniny. 6 z těchto látek bylo připraveno a 

charakterizováno pomocí dostupných analytických metod. 

Pro katalytické reakce byly zvoleny nejlepší reakční podmínky, tedy 1 molární procento 

látky [(C6H6)RuCl2(Ph2PfcCONHCH2CH2OH)] (3), vzhledem k množství substrátu, jako 

nejlepší báze byl vybrán t-butoxid draselný v množství pěti molárních procent vzhledem k 

množství substrátu a jako nejlepší rozpouštědlo dichlorethan při teplotě 90 °C. 

V těchto podmínkách poté byla navíc otestována série čtyř substituovaných allylových 

alkoholů. Tyto reakce téměř neprobíhaly, či probíhaly vedlejší reakce, jako například oxidace. 

Potvrdilo se, co platí u většiny komplexů, které katalyzují izomerace allylových alkoholů, že 

pokud je dvojná vazba či alkohol substituován, reakce probíhá mnohem obtížněji než u 

primárních allylových alkoholů nebo s terminální dvojnou vazbou. 
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4 Experimentální část 

4.1 Použité chemikálie 

Použité ligandy, komplexy 2, 4 a 7 a dimery [(C6H6)RuCl2]2 a [(C6H6)RuCl2]2 byly 

připraveny v naší laboratoři postupy uvedenými v literatuře. Dimer [(p-cymen)RuCl2]2 byly 

produkty firem Sigma-Aldrich a Strem Chemicals a nebyly před použitím dále upravovány. 

Standard diethylenglykol-dimethylether byl produktem firmy Fluka a též nebyl nijak 

upravován. 

Rozpouštědla používaná v této práci byla od firmy Penta (tetrahydrofuran), Lachner (heptan, 

chloroform, ether, pentan, hexan) a Sigma-Aldrich (dimethylformamid, dichlorethan, dioxan). 

Tetrahydrofuran byl před použitím čerstvě destilován, dioxan byl destilován od sodíku pod 

atmosférou argonu, a hexan byl sušen sodíkem a destilován od kovového draslíku. Ostatní 

rozpouštědla nebyla před použitím nijak upravována. Používaná voda byla čarstvě 

destilovaná. 

Použité báze byly od firem Sigma-Aldrich (t-butoxid draselný, kaliumacetát), Lachner 

(hydroxid draselný, uhličitan draselný), Lachema (fosforečnan draselný, hydrogenuhličitan 

draselný) a Fluka (tetrabutylammonium hydroxid). Báze nebyly před použitím nijak 

upravovány. 

 

4.2 Analytické metody 

 

NMR spektroskopie 

NMR spektra byla změřena na spektrometru Varian UNITY Inova 400 při rezonančních 

frekvencích 1H: 399,951 MHz nebo 299,940 MHz a 
31P: 161.902 MHz.  Chemické posuny δ 

jsou vyjádřeny v jednotkách ppm a jsou vztaženy k vnitřnímu standardu tetramethylsilanu. 

Spektra byla měřena v dimtehylsulfoxidu nebo deuterovaném chloroformu při 25 °C. Pro 31P 

spektra byla použita 85 % kyselina fosforečná jako externí standard. 

 

Hmotnostní spektroskopie ESI 

Elektrosprejová hmotnostní spektra byla měřena ve směsi CH2Cl2/CH3OH na přístroji 

Esquire 3000. 
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4.3 Příprava komplexů 

 
 
4.3.1 Příprava [(C6Me6)RuCl2(Ph2PC10H8FeCONHCH2CH2OH]  (1) 
 

Navážka [(C6Me6)RuCl2]2 (0,05 mmol, 33,4 mg) byla rozpuštěna v 5 ml CHCl3 a 

přidána k PhPfcCONHCH2CH2OH (0,1 mmol, 45,7 mg), také rozpuštěném v 5 ml CHCl3. 

Směs se míchala 2 h v temnu a poté byla přikapána do 30 ml etheru. Jelikož nevznikla 

očekávaná sraženina, byla směs odpařena do sucha a rozpuštěna v malém množství CH2Cl2 a 

přikapána do 30 ml pentanu. Poté byla ponechána přes noc v lednici. Vzniklá sraženina byla 

poté odsáta, promyta etherem, pentanem a vysušena ve vakuovém exsikátoru. Vzniklo 65,5 

mg oranžového prášku, což je 83 % výtěžek na výchozí ligand. 

 
4.3.2 Příprava [(C6H6)RuCl2(Ph2PC10H8FeCONHCH2CH2OH] (3) 

 

Navážka [(C6H6)RuCl2]2 (0,05 mmol, 25,0 mg) byla rozpuštěna v 5 ml CHCl3 a přidána 

k PhPfcCONHCH2CH2OH (0,1 mmol, 45,7 mg), také rozpuštěném v 5 ml CHCl3. Směs se 

míchala 2 h v temnu a poté byla přikapána do pentanu. Sraženina byla přes noc ponechána 

v lednici. Poté byla osáta, promyta etherem a pentanem a vysušena ve vakuovém exsikátoru. 

Vzniklo 67,1 mg oranžového prášku, což je 95 % výtěžek na výchozí ligand. 

 

Charakterizace: 31P{1H} NMR (CDCl3): δ = 15.71 (s), MS (ESI): m/z 636,1 [M-2Cl-H]+, m/z 

557,9 [M-2Cl-C6H6]
+, m/z 480,0 [M-2Cl-C6H6- C6H5]

+ 

 

4.3.3 Příprava [(C6H6)RuCl2(Ph2PC10H8FeCONHCH(CH2OH)2] (6) 

 

Navážka Ph2PfcCONHCH(CH2OH)2 (0,3 mmol, 146,1 mg) byla rozpuštěna v 10 ml CH2Cl2 a 

přidána k navážce [(C6H6)RuCl2]2 (0,15 mmol, 75,0 mg). Směs se 1 hodinu míchala v temnu, 

a poté byla vysrážena ve směsi hexanu a etheru (1:1). Vzniklá sraženina byla odsáta, promyta 

pentanem a vysušena ve vakuovém exsikátoru. Vzniklo 177,0 mg oranžového prášku, což je 

80 % výtěžek na výchozí ligand. 

 

Charakterizace: 1H NMR (CDCl3): δ = 3.98 (s, 1H, OH), 4.67 – 4.71 (m, H z C10H8Fe), 5.30 

– 5.31 (m, 6H, C6H6), MS (ESI): m/z 661,1 [M-2Cl-H]+, m/z 590,0 [M-2Cl-C6H6]
+ 
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4.3.4 Příprava [(C6H6)RuCl2(Ph2PC10H8FeCONHC(CH2OH)3] (9) 

 

Navážka Ph2PfcCONHC(CH2OH)3 (0,3 mmol, 155,2 mg) byla rozpuštěna v 10 ml CH2Cl2 a 

přidána k navážce [(C6H6)RuCl2]2 (0,15 mmol, 75,0 mg). Směs se 1 hodinu míchala v temnu, 

a poté byla přikapána do směsi hexanu a etheru (1:1). Předpokládaná sraženina se nevytvořila, 

směs byla odpařena do sucha, rozpuštěna v malém množství CH2Cl2 a vysrážena v čistém 

hexanu. Sraženina byla odsáta, promyta pentanem a vysušena ve vakuovém exsikátoru. 

Vzniklo 209,4 mg oranžového prášku, což je 91 % výtěžek na výchozí ligand. 

 

Charakterizace: 1H NMR (CDCl3): δ = 3.26 (m, 2H z C10H8Fe), 3.88 – 3.89 (d, JHH=6.0 Hz, 

6H, CH2OH), 4.20 (t, JHH=7.1 Hz, 3H, OH), 4.41 – 4.42 (m, 2H z C10H8Fe), 4.62 – 4.64 (m, 

4H z C10H8Fe), 5.30 – 5.31 (m, 6H, C6H6), 7.01 (s, 1H, NH), 7.39 – 7.48 (m, 5H, C6H5), 7.72 

– 7.76 (m, 5H, C6H5), 
31P{1H} NMR (CDCl3): δ = 17.21 (s), MS (ESI): m/z 732,0 [M-Cl]+, 

m/z 696,0 [M-2Cl-H]+, m/z 618,0 [M-2Cl-C6H6]
+ 

 

4.3.5 Příprava [(p-cymen)RuCl2(Ph2PC10H8FeCONHCH(CH2OH)2] (5)  

 

Navážka Ph2PfcCONHCH(CH2OH)2 (0,3 mmol, 146,1 mg) byla rozpuštěna v 10 ml CH2Cl2 a 

přidána k navážce [(p-cymen)RuCl2]2 (0,15 mmol, 91,9 mg). Směs se 1 hodinu míchala 

v temnu, a poté byla přikapána do čistého hexanu. Vzniklá sraženina byla odsáta, promyta 

pentanem a vysušena ve vakuovém exsikátoru. Vzniklo 223,7 mg oranžového prášku, což je 

94 % výtěžek na výchozí ligand. 

 

Charakterizace: 1H NMR (CDCl3): δ = 0.93, 0.95 (d, JHH=7.1 Hz, 6H, 2CH3 z p-cymenu), 

1.87 (s, 3H, CH3 z p-cymenu), 2.60 – 2.71 (m, 1H, CH z p-cymenu), 3.17 (m, 2H z C10H8Fe), 

3.64 (2H, OH), 3.92 (4H, CH2OH), 4.11 – 4.18 [m, 1H, CH(CH2OH)2], 4.48 – 4.49 (m, 4H z 

C10H8Fe), 4.58 – 4.59 (m, 2H z C10H8Fe), 5.11 (4H, CH arom z p-cymenu), 7.43 – 7.52 (m, 

5H, C6H5), 7.78 – 7.82 (m, 5H, C6H5), 
31P{1H} NMR (CDCl3): δ = 17.70 (s), MS (ESI): m/z 

722,1 [M-2Cl-H]+, m/z 646,1 [M-2Cl-C6H5]
+, m/z 510,0 [M-2Cl-C6H5-C10H14]

+ 
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4.3.6 Příprava [(p-cymen)RuCl2(Ph2PC10H8FeCONHC(CH2OH)3] (8)  

 

Navážka Ph2PfcCONHC(CH2OH)3 (0,3 mmol, 155,2 mg) byla rozpuštěna v 10 ml CH2Cl2 a 

přidána k navážce [(p-cymen)RuCl2]2 (0,15 mmol, 91,9 mg). Směs se 1 hodinu míchala 

v temnu, a poté byla přikapána do čistého hexanu. Vzniklá sraženina byla odsáta, promyta 

pentanem a vysušena ve vakuovém exsikátoru. Vzniklo 234,7 mg oranžového prášku, což je 

95 % výtěžek na výchozí ligand. 

 

Charakterizace: 1H NMR (CDCl3): δ = 0.89, 0.91 (d, JHH=7.1 Hz, 6H, 2CH3 z p-cymenu), 

1.87 (s, 3H, CH3 z p-cymenu), 2.54 – 2.64 (m, 1H, CH z p-cymenu), 3.24 (m, 2H z C10H8Fe), 

3.86, 3.84 (d, JHH=6.7 Hz, 6H, CH2OH), 4.18 (t, JHH=6.7 Hz, 3H, OH), 4.44 – 4.46 (m, 2H z 

C10H8Fe), 4.50 – 4.53 (m, 4H z C10H8Fe), 5.09, 5.11 (d, JHH=6.2 Hz, 2H, CH arom z p-

cymenu), 5.17, 5.19 (d, JHH=5.3 Hz, 2H, CH arom z p-cymenu), 7.18 (s, 1H, NH), 7.44 – 7.48 

(m, 5H, C6H5), 7.78 – 7.83 (m, 5H, C6H5), 
31P{1H} NMR (CDCl3): δ = 18.42 (s), MS (ESI): 

m/z 752,1 [M-2Cl-H]+, m/z 676,1 [M-2Cl-C6H5]
+, m/z 540,0 [M-2Cl-C6H5-C10H14]

+ 

 

4.4 Izomerace 1-buten-3-olu 
 

Obecný postup: do reakční baňky byl navážen katalyzátor 1, do vialek byly postupně 

naváženy substrát (1-buten-3-ol, 1 mmol, 72,1 mg), standard (diethylenglykol-dimethylether, 

0,5 mmol, 67,1 mg) a báze (K2CO3, 2 mol %, 2,7 mg), které byly pomocí rozpouštědla, 

celkem 5 ml přeneseny do reakční baňky. Poté bylo přidáno magnetické míchadlo, baňka byla 

vyfoukána argonem, uzavřena septem, případně skleněným špuntem a parafilmem a ponořena 

do olejové lázně vytemperované na příslušnou teplotu. Reakce byly analyzovány pomocí 1H 

NMR spektrometrie. Jednotlivé konkrétní údaje jsou uvedeny v tabulce 12. Molární procenta 

vztažena vůči substrátu. 
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reakce [Ru] (mol %/mg) T (°C) t (h) rozpouštědlo 

1 1 / 7,9 100 3 voda 

2 2 / 15,8 100 3 voda  

3 2 / 15,8 70 24 voda 

4 2 / 15,8 65 24 THF 

5 2 / 15,8 100 3 DMF 

6 3 / 23,7 98 24 voda/heptan 1:1 

 

Tabulka 12. 

 

4.5 Izomerace 1-okten-3-olu 
 
4.5.1 Vliv rozpouštědla na průběh reakce 

 

Obecný postup: do reakční baňky byl navážen katalyzátor 1 (2 mol %, 4 mg), do vialek 

byly jednotlivě naváženy substrát (1-okten-3-ol, 0,25 mmol, 32,1 mg), standard 

(diethylenglykol-dimethylether, 0,125 mmol, 16,8 mg) a báze (t-butoxid draselný, 10 mol %, 

3 mg) a pomocí 1 ml rozpouštědel byly z vialek přeneseny do reakční směsi. Do baňky bylo 

umístěno magnetické míchadlo, byla vyfoukána argonem a umístěna do olejové lázně 

vytemperované na 90 °C. Použitá rozpouštědla jsou uvedena v tabulce 13. 

 

reakce rozpouštědlo 

1 DCE 

2 voda 

3 dioxan 

4 dioxan/voda 1:1 

 

Tabulka 13 
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4.5.2 Vliv báze na průběh reakce 

 

Obecný postup: do reakční baňky byl navážen katalyzátor 1 (1 mol %, 2 mg), do vialek 

byly jednotlivě naváženy substrát (1-okten-3-ol, 0,25 mmol, 32,1 mg), standard 

(diethylenglykol-dimethylether, 0,125 mmol, 16,8 mg) a jednotlivé báze (5 mol %). Vše bylo 

pomocí 1 ml dichloretanu přeneseno do reakční baňky, kam bylo také vloženo magnetické 

míchadlo, baňka byla vyfoukána argonem a ponořena do olejové lázně vytemperované na 90 

°C na jednu hodinu. Konkrétní báze a jejich navážky jsou uvedeny v tabulce 14. 

 

reakce báze (navážka) 

1 t-BuOK (1,5 mg) 

2 K3PO4 (2,6 mg) 

3 K2CO3 (1,7 mg) 

4 KHCO3 (1,2 mg) 

5 KOH (0,7 mg) 

6 TBAOH (3,2 mg) 

7 AcOK (1,2 mg) 

 

Tabulka 14. 

 

4.5.3 Vliv ligandu a arenu na průběh reakce 

 

Obecný postup: do reakční baňky byl navážen katalyzátor (1 mol %), do vialek byly 

jednotlivě naváženy substrát (1-okten-3-ol, 0,25 mmol, 32,1 mg), standard (diethylenglykol-

dimethylether, 0,125 mmol, 16,8 mg) a báze (t-BuOK, 5 mol %, 1,5 mg). Vše bylo pomocí 

1 ml dichloretanu přeneseno do reakční baňky, kam bylo také vloženo magnetické míchadlo, 

baňka byla vyfoukána argonem a ponořena do olejové lázně vytemperované na 90 °C na 

jednu hodinu. Konkrétní katalyzátory a jejich navážky jsou uvedeny v tabulce 15. 
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reakce katalyzátor (navážka) 

1 1 (2,0 mg) 

2 2 (1,9 mg) 

3 3 (1,8 mg) 

4 4 (2,1 mg) 

5 5 (2,0 mg) 

6 6 (1,8 mg) 

7 7 (2,1 mg) 

8 8 (2,1 mg) 

9 9 (1,9 mg) 

 

Tabulka 15. 

 

4.5.4 Katalytické reakce s různými substráty 

 

Obecný postup: do reakční baňky byl navážen katalyzátor 3 (1 mol %, 1,8 mg), do 

vialek byly jednotlivě naváženy různé substráty (0,25 mmol), standard (diethylenglykol-

dimethylether, 0,125 mmol, 16,8 mg) a báze (t-BuOK, 5 mol %, 1,5 mg). Vše bylo pomocí 

1 ml dichloretanu přeneseno do reakční baňky, kam bylo také vloženo magnetické míchadlo, 

baňka byla vyfoukána argonem a ponořena do olejové lázně vytemperované na 90 °C na 

jednu hodinu. Konkrétní substráty a jejich navážky jsou uvedeny v tabulce 16. 

 

reakce substrát (navážka 

1 geraniol (38,5 mg) 

2 skořicový alkohol (33,5 mg) 

3 2-cyklohexen-1-ol (24,5 mg) 

4 vinylbenzyl alkohol (33,5 mg) 

 

Tabulka 16. 
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