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Abstrakt  

Tato bakalářská práce je zaměřená na přípravu substituovaných pyrazolonů, 
jejich funcionalizaci sulfenylovou skupinou pomocí organokatalýzy a studium 
enantioselektivity uvedené reakce.  
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Abstract 

This bachelor thesis is focused on preparation of substituted pyrazolone 
derivatives, their functionalization by sulfenyl-group and subsequent study of 
enantioselectivity of that reaction. 
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Seznam zkratek 
 
Ar aromát 

ADP, ATP adenosin di(tri)fosfát 
BINAP 2,2'-bis(difenylfosfino)-1,1'-binaftyl 

BINOL 1,1´-bi-2-naftol 
Bn benzyl 

DHQD dihydrochinidin 
(DHQD)2 AQN hydrochinidin-(antrachinon-1,4-diyl)diether 

(DHQ)2 AQN hydrochinin-(antrachinon-1,4-diyl)diether 
(DHQD)2 PHAL hydrochinidin-(1,4-ftalazinediyl)diether 

DIOP 4,5-bis(difenylfosfinomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxalan 
DIPAMP ethan-1,2-diylbis[(2-methoxyfenyl)fenylfosfan]  

DMF N,N-dimethylformamid 
DMSO dimethylsulfoxid 

DNA deoxyribonukleová kyselina 
DOPA 2-amino-3-(3,4-dihydroxyfenyl)propanová kyselina 
Ee enantiomerní přebytek 

Et2O diethylether 
EtOH ethanol 

GTP guanosintrifosfát 
HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

IR infračervená spektroskopie 
Me methyl 

MeOH methanol 
NAD+/NADH nikotinamid adenindinukleotid (oxidovaná/redukovaná forma) 

NMR nukleární magnetická resonance 
Ph fenyl 

p–TSOH para-toluensulfonová kyselina  
Rf retardační faktor 

RNA ribonukleová kyselina 
RVO rotační vakuová odparka 

t teplota 
TADDOL α,α,α,α-tetraaryl-1,3-dioxolane-4,5- dimethanol 
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THF tetrahydrofuran 
TLC chromatografie na tenké vrstvě (thin layer chromatography) 
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1. Úvod 
 

1.1 Historie organických látek 

Lidé se už od dávných dob setkávali s organickými procesy, znali kvašení 
alkoholů z cukrů, výrobu octa oxidací alkoholu. Extrakce různých rostlinných látek, 
barviv a esencí byla využívaná i v medicíně. Například alchymista Paracelsus už v 16. 
století používal takzvané laudanum, extrakt z opia obsahující morfin, který předepisoval 
svým pacientům (obrázek 1). 
 

 

 
Obrázek 1: Struktura morfinu. 
 

Organická chemie je neodlučitelná součást vědeckého vývoje, přesto se jako 
samostatná vědní disciplína vydělila na přelomu 18. a 19. století. Do té doby byla 
součástí alchymistických umění. Mnoho chemiků do začátku 19. století věřilo ve 
vitalistickou teorii. Ta předpokládá vznik organických sloučenin za pomoci vis vitale, 
životní síly, která připadá pouze organické hmotě, proto je podle této teorie vyloučena 
příprava organických látek z látek anorganických. Jako první tuto teorii vyvrátil Fridrich 
Wöhler v roce 1824 přípravou kyseliny šťavelové. V roce 1828 pak Wöhler připravil 
zahříváním kyanatanu amonného další organickou látku, močovinu (schéma 1): 
 

 
 
Schéma 1: Příprava kyseliny šťavelové a močoviny. 
 

Během následujících let bylo připraveno mnoho dalších organických sloučenin, 
například v roce 1845 Kolbeho syntéza kyseliny octové nebo v roce 1859 příprava 
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ethynu. Od prvních pokusů v syntéze látek bylo dosaženo výrazných pokroků a každým 
dnem přibývají tisíce nových sloučenin.  
 

1.2 Organická syntéza 

Organická syntéza je součást organické chemie, která se zabývá navrhováním a 
přípravou organických sloučenin z látek jednoduchých a dostupných. Produkty 
organické syntézy nalezneme v zemědělství i v mnoha odvětvích průmyslu - 
farmakologickém, potravinářském, vojenském nebo textilním. Barviva1, například 
lutein, běžně používané medikamenty jako penicilin, vitamíny, aminokyseliny, nebo 
organofosfáty, například fenitrothion, využívané jako pesticidy a jiné látky nacházející 
se v živých organismech, jsou dnes běžně dostupnými komerčními produkty díky 
syntéze (obrázek 2). 
 

 
 
Obrázek 2: Struktura penicilinu, fenitrothionu a luteinu 
 

Hlavním důvodem syntézy je to, že nelze pokrýt požadavky průmyslu a 
zemědělství pouze z přírodních zdrojů. V souvislosti s tím je potřeba zhodnotit i 
ekonomickou stránku. Syntézou lze připravit látky mnohdy levněji, než při jejich 
získávání z přírodních zdrojů. Příkladem může být kyselina L-askorbová, která je 
průmyslově syntetizována z hroznového cukru. Lze ji také přímo extrahovat z ovocných 
šťáv, ale tato metoda je finančně i časově náročnější. 

Organická syntéza slouží také k vyvíjení látek s vylepšenými vlastnostmi, než 
jaké lze najít u látek přírodních. Příkladem toho může být nylonové vlákno, které svými 
vlastnostmi, jako je stabilita a pevnost, nabízí širší využití než přírodní vlákna. Také lze 
s pomocí syntézy testovat navržené teorie, reakce, které teoreticky fungovat mohou, ale 
jejich platnost je třeba ověřit.  
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Syntéza pomohla v průběhu staletí ke vzniku mnoha látek se zajímavými 
strukturami. Vědce zřejmě lákala představa vytvoření molekuly, která by byla 
symetrická. Poprvé byla syntéza molekuly s pravidelným uspořádáním uhlíkových 
atomů provedena v roce 1964 na univerzitě v Chicagu (obrázek 3)2. Chemikům tento 
objev umožnil studium vlivu uspořádání vazeb uhlík-uhlík či uhlík-vodík na chování 
molekul

 

  
 

 
 
 
Obrázek 3: Struktura kubanu 
 

V rámci organické syntézy se lze zabývat jednak stechiometrickými reakcemi 
mezi substráty a jednak reakcemi zprostředkovanými katalyzátorem.  
 

1.3 Katalýza 

Proces katalýzy slouží ke změně rychlosti chemické reakce prostřednictvím 
katalyzátoru. Princip katalýzy je lidem znám od starověku, ale pojem a označení 
katalyzátor je používán od 19. století. Když v roce 1835 Berzelius navrhl toto 
pojmenování, byl přesvědčen, že působení katalyzátorů souvisí s jejich elektrickými 
vlastnostmi. Látky používané jako katalyzátory se do reakce přidávají v mnohem 
menším množství než stechiometrickém. Katalyzátor slouží k urychlení (umožnění) 
reakce snížením aktivační energie. Nemění rovnováhu reakce, pouze přispívá k jejímu 
urychlení. V průběhu reakce se katalyzátor účastní tvorby nestálého komplexu substrát-
katalyzátor. Při vzniku produktu se katalyzátor uvolní z reakce v nezměněné formě a je 
schopen účastnit se další reakce. 

Katalýzu lze z hlediska charakteristiky katalýzy rozdělit na homogenní a 
heterogenní. Při homogenní katalýze se katalyzátor nachází ve stejné fázi jako ostatní 
látky, které se reakce účastní. Tento druh katalýzy byl použit už v roce 1746 při výrobě 
kyseliny sírové, kdy bylo využito při urychlení přeměny oxidu siřičitého na oxid sírový 
přítomností dusíku. Oproti tomu heterogenní katalýza obsahuje katalyzátor v jiné fázi 
než substráty. Většinou se jedná o pevné látky, čímž odpadá problém s izolací 
katalyzátoru na konci reakce.  

Další dělení je možné dle druhu katalyzátoru. Pak rozlišujeme katalýzu 
enzymovou, katalýzu zprostředkovanou komplexy přechodných kovů nebo katalýzu 
pomocí organických molekul. 
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1.3.1 Enzymová katalýza 

V živých organismech je přítomno mnoho organických látek, které mohou 
působit jako katalyzátory, ale nejvýznamnějšími z nich jsou enzymy3. Tyto látky jsou 
bílkovinné povahy, ale obsahují také neproteinovou koenzymovou složku, která je 
vázána kovalentně nebo slabou nekovalentní vazbou. 

Důležitou vlastností enzymů je vedle vysoké katalytické účinnosti také jejich 
specifita. Ta existuje dvojí, substrátová specifita a funkční specifita. Substrátová 
specifita umožňuje působení enzymu na jeden substrát, popřípadě skupinu substrátů. 
Funkční specifita, kterou většinou zajišťuje koenzymová složka, spočívá v tom, že 
určitý enzym katalyzuje pouze jednu reakci z možných substrátových přeměn.  
Enzymy lze dělit do několika skupin podle typu reakce, kterou katalyzují4. První 
skupinou jsou oxido-reduktázy katalyzující oxidačně/redukční děje. Příkladem takového 
enzymu je alkoholdehydrogenáza. Tento enzym katalyzuje jednoduchou přeměnu 
ethanolu na acetaldehyd za současné redukce NAD+ na NADH + H+. Další skupina 
enzymů, transferázy, přenáší funkční skupiny jako acetylová nebo fosfátová skupina. 
Enzymová rodina hydroláz štěpí vazby pomocí hydrolýzy. Enzymy ze skupiny ligáz 
katalyzují reakce, při kterých dochází ke spotřebě energie z ATP či GTP. Příkladem 
takové reakce je karboxylace pyruvátu na oxalacetát za spotřeby ATP a vzniku ADP a 
uvolnění fosfátu. Pátou skupinou enzymů jsou izomerázy katalyzující izomerní reakce. 
Poslední skupinou jsou lyázy. Ty nejčastěji katalyzují adici na dvojnou vazbu nebo 
eliminaci za vzniku násobné vazby. 
 

1.3.2 Kovová katalýza 

Komplexů kovů jako katalyzátory se v posledních desetiletích staly podstatnou 
součástí organické syntézy. Jejich využití je rozsáhlé. Setkat se s nimi můžeme 
v průmyslu, například při přípravě surovin pro výrobu plastů, jako je formaldehyd. Ten 
se připravuje na stříbrném katalyzátoru oxidací methanolu. Dalším příkladem je použití 
niklu při ztužování tuků. V laboratorní praxi se lze setkat se Ziegler-Natta katalyzátory, 
například chlorid titaničitý, které jsou využívány k polymeraci nenasycených 
uhlovodíků. Mezi kovy našly největší využití vedle palladia i rhutenium  a rhodium. 

 Poslední zmíněný kov je součástí Wilkinsonových katalyzátorů. Ty se využívají 
například k hydrogenacím alkenů. Principem těchto reakcí je navázání vodíku na 
rhodium (oxidativní adice), následná koordinace dvojné vazby k rhodiovému 
katalyzátoru a inserce alkenu na rhodium, zakončená uvolněním alkanu z intermediátu 
(reduktivní eliminace) (schéma 2)5.  
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Schéma 2: Cyklická hydrogenace propylenu. 
 

V průběhu vývoje kovové katalýzy bylo zjištěno, že vhodnou volbou ligandu 
(použitím chirálního ligandu místo achirálního), lze indukovat stereoselektivitu reakce. 
Jedním z prvních chirálních ligandů použitých k asymetrické kovové syntéze byl DIOP, 
připravený v roce 19716. Tento ligand se vyznačoval C2 symetrií, což omezovalo 
možnost tvoření izomerních komplexů a intermediátů. Koncept struktury látek s C2 
symetrií se osvědčil a vychází z něj mnoho dalších ligandů, jako BINAP7 nebo 
DIPAMP7 (obrázek 4). Poslední zmiňovaný se využívá při výrobě L-DOPy, léku 
předepisovaného k léčbě Parkinsonovy choroby8 (obrázek 5).  
 

 
 
 

Obrázek 4: Struktura katalyzátorů využívaných v katalýze přechodnými kovy 
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Obrázek 5: Antiparkinsonikum L-DOPA 
 

1.3.3 Organokatalýza 

Pokud je při reakcích využíváno katalýzy malými organickými molekulami bez 
přítomnosti kovu, mluvíme o organokatalýze. Jedná se o atraktivní obor, a to zejména 
díky finanční dostupnosti či relativně nízké škodlivosti na životní prostředí. 
V porovnání s enzymovou katalýzou či organokovy nabízí také větší variabilitu 
podmínek reakcí. Molekuly organických katalyzátorů jsou na vzduchu zpravidla 
stabilní. Je s nimi možné pracovat za vyšších teplot, kdy enzymy již ztrácí svou funkci. 
Oproti kovovým katalyzátorům mají organokatalyzátory výhodu, že není nutné používat 
bezvodá rozpouštědla. 

Organokatalýzu lze charakterizovat několika způsoby. Zaprvé lze vymezit 
katalyzátory podle jejich vazby na substrát. Kovalentní vazba se uplatňuje například v 
aminové katalýze. Oproti tomu při katalýze organickými látkami obsahující 
thiomočovinu se uplatňují nekovalentní vodíkové vazby. Další možností jak rozdělit 
organokatalyzátory je z hlediska jejich chemických vlastností jako příslušnost k 
Lewisovým nebo Brønstedovým kyselinám/bazím. Katalyzátory lze dělit i podle 
funkční skupiny. 

Za první reakci katalyzovanou organickou molekulou lze považovat přípravu 
oxalamidu z dikyanu za katalýzy acetaldehydu a vody provedená Justusem von 
Liebigem9. Od tohoto prvního pokusu začalo narůstat množství katalyzátorů. Běžně se 
objevovala katalýza achirálním piperidinem a jeho deriváty, známá je například 
Knoevenagelova kondenzace10 (schéma 3). 

 
 
Schéma 3: Mechanismus Knoevagelovy kondenzace za katalýzy piperidinu. 
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Dalším zlomem v organokatalýze byla reakce provedená v roce 1913 
Bredigem11. Adice kyanovodíku na benzaldehyd v přítomnosti chinolinového 
katalyzátoru za vzniku mandelonitrilu vykazovala nízkou enantioselektivitu 10 %. Brzy 
po Bredigovi zveřejnil svou práci také Pracejus. Jeho adice metanolu na methyl-
fenylketen za katalýzy O-acetylchininu s vysokým výtěžkem 99 % byla první reakcí 
s relativně vysokým enantiomerním přebytkem (74%)12.  

Od roku 1971, kdy byla provedena první reakce katalyzovaná chirálním 
prolinovým katalyzátorem, známá jako Hajosova-Parrishova-Ederova-Sauerova-
Wiechertova13 reakce, se zvýšil zájem o asymetrickou organokatalýzu. Tato aldolová 
reakce14 achirální molekuly katalyzovaná S-prolinem v DMF za vzniku bicyklického 
produktu poskytovala enantioselektivní přebytek 97 % (schéma 4). 
 

 
 
Schéma 4: Hajosova-Parrishova-Ederova-Sauerova-Wiechertova reakce 
 

Navzdory tomu, že se prolinem katalyzované reakce dalších několik let 
využívaly, plného rozvoje asymetrická katalýza dosáhla po roce 2000, kdy bylo 
zjištěno, že i většina primárních, sekundárních i terciárních aminů může fungovat jako 
chirální katalyzátory. Příkladem reakce, které jsou katalyzovány organickými 
molekulami je Diels-Alderova reakce, Michaelova a Mannichova reakce, epoxidace 
nebo asymetrická transfer hydrogenace15. 

 

1.3.3.1 Lewisovy báze jako organokatalyzátory 

Typickými zástupci této skupiny jsou chirální primární, sekundární či terciární 
aminy (aminokatalýza). Reakce katalyzované Lewisovými bázemi probíhají přes 
enaminové a iminiové intermediáty. První koncept enaminové katalýzy přinesli v roce 
2000 List, Lerner a Barbas, a to v podobě aldolové kondenzace16 acetonu s 4-
nitroacetofenonem za katalýzy S-prolinu v DMSO s poměrně vysokým enantiomerním 
přebytkem 75% a ve výtěžku 68%. (schéma 5). 
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Schéma 5: Aldolová kondenzace acetonu a p-nitrobenzaldehydu katalyzovaná S-
prolinem. 
 
Ve stejné době zveřejnili MacMilan a jeho spolupracovníci práce zaměřující se na 
účinnost nově navržených imidazolidinonových katalyzátorů v aktivaci α,ß-
nenasycených aldehydů. (schéma 6)17 

 

 
 

Schéma 6: Katalýza imidazolidinonovými katalyzátory. 
 

Díky těmto výsledkům se enaminy a iminiové ionty staly významnými 
aktivátory karbonylových sloučenin. Principem enaminové katalýzy je zvýšení 
nukleofility α-uhlíku karbonylových sloučenin aktivací elektrondonorní skupinou - 
aminoskupinou. Aldehydy i ketony po zavedení aminoskupiny poskytují iminiový ion, 
který je nestabilní a v dalším kroku dochází k rychlé deprotonaci. Výsledkem je 
požadovaný enamin,což je silný nukleofil. U enaminů lze korigovat vznik enantiomerů 
jednoduše tím, že se použije daný chirální katalyzátor. Pokud elektrofilní substrát 
obsahuje dvojnou vazbu, jako například aldehydy nebo iminy, dochází na α-uhlíku 
karbonylové sloučeniny k nukleofilní adici (schéma 7). 
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Schéma 7: Nukleofilní adice při enaminové katalýze 
 

1.3.3.2 Lewisovy kyseliny jako organokatalyzátory 

Lewisovy kyseliny katalyzují reakci skrze elektrofilní aktivaci organických 
skupin, jako jsou karbonylové sloučeniny, epoxidy nebo iminy. Lewisovy kyseliny 
vytváří s nukleofilními substráty chirální komplex, který reaguje s činidlem za tvorby 
intermediátu. Ten je nestabilní, vzniká produkt a dojde k uvolnění katalyzátoru pro další 
reakci.  

Klasickým příkladem využití Lewisovy kyseliny v organokatalýze je epoxidace 
olefinů za použití chirálních dioxiranů, které se generují in situ z ketonu (jako 
katalyzátoru) a peroxomonosulfátu draselného (jako oxidantu)18. 

Dalším příkladem chirálního organického katalyzátoru je tetraaminfosfonium 
(TAP) karboxylát, který byl využit pro přímou enantioselektivní Mannichovu reakci19 
(schéma 8). 

 

 
Schéma 8:  Enantioselektivní Mannichova reakce azlaktonu se sulfenyliminem 



17 
 

1.3.3.3 Brønstedovy kyseliny jako organokatalyzátory 

V posledních letech získala katalýza přes vodíkovou vazbu pozornost jako 
účinná metoda asymetrické syntézy. Užití Brønstedových kyselin, například 
thiomočoviny nebo kyseliny fosforečné, vykazuje vysokou selektivitu a aktivitu20. V 
roce 2004 byly nezávisle na sobě publikovány výzkumy vědců Terady21 a Akiyamy22. 
Oba se zabývali použitím kyseliny fosforečné jako chirálního katalyzátoru 
v asymetrické Mannichově reakci. Ukázalo se, že pevné uspořádání kolem atomu 
fosforu a vhodná kyselost fosforečné kyseliny vede k vysoké aktivitě. Vedle toho 
v souvislosti s vazbou P=O vykazuje také chování Lewisovy báze. Tohoto bifunkčního 
chování bylo využito v případě Gongem publikované třísložkové Mannichově reakci23 
(schéma 9). 
 

 

Schéma 9: Bifunkční chování kyseliny fosforečné znázorněné na Mannichově reakci. 
 

Dalšími příklady organických Brønstedových kyselin v asymetrických 
katalytických syntetických metodách jsou alkoholy nebo thiomočovina. Jacobsen a 
spolupracovníci vyvíjeli enantioselektivní Mannichovy reakce24, nebo Pictetovy-
Spenglerovy reakce iminů za katalýzy močoviny a thiomočoviny25. Tyto kyseliny 
aktivují iminový substrát vznikem vodíkového můstku mezi kyselým vodíkem 
močoviny a iminovým dusíkem. Rawalova skupina zase objevila účinnost chirálních 
alkoholů při enantioselektivních Dielsových-Alderových reakcích aldehydů s dieny26. 
Alkoholy aktivují karbonylové sloučeniny vodíkovými vazbami. Příkladem takového 
katalyzátoru je TADDOL (obrázek 6). Dalším příkladem katalýzy Brønstedovou 
kyselinou je enantioselektivní asymetrická Moritova-Bailisova-Hillmanova27 reakce 
katalyzovaná chirálním derivátem BINOLu (schéma 10). 
 



18 
 

 
 
Schéma 10: Asymetrická reakce katalyzovaná derivátem BINOLu 
 

 
 
Obrázek 6: Příklady Brønstedových kyselin jako katalyzátorů 
 

1.3.3.4 Brønstedovy báze jako organokatalyzátory 

Do této skupiny organokatalyzátorů patří chinolinové (cinchonové) alkaloidy. 
Tyto látky jsou získávány z kůry stromu Cinchona. Mezi nejdůležitější zástupce patří 
cinchonin, chinin, cinchonidin, chinidin a jejich dihydroformy (obrázek 7).  

 

 
Obrázek 7: Cinchoninové  alkaloidy využívané v asymetrické katalýze 
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Jejich bazický charakter je dán schopností nukleofilního chinuklidinového 
dusíku se parciálně nebo plně protonovat při ataku elektrofilního substrátu. 
Chinolinovým skeletem je katalyzátor schopen vázat se na povrch při heterogenní 
katalýze. Alkylací dusíku vznikne kvartérní amoniová sůl, která může vystupovat jako 
katalyzátor fázového přenosu. Cinchonové alkaloidy obsahují i další funkční skupiny, 
jako aminoskupinu v poloze C-9, nebo skupinu alkoxy na C-6, které dodávají těmto 
látkám bifunkční vlastnosti. Deng a spolupracovníci popsali použití derivátu 
cinchonových alkaloidů při alkoholýze cyklo-meso-anhydridů28 (schéma 11). Také 
publikovali použití Brønstedových bazí při tandemové asymetrické adici α-kyanoketonů 
s α-chloroakrylonitrilem29 (výtěžek 85%) s enantiomerním přebytkem 93%. 
 

 
Schéma 11: Příklad reakce katalyzované cinchonovým derivátem. 
 

Za zmínku stojí též katalyzátory na bázi guanidinu. Příkladem katalytické reakce 
za využití guanidinových Brønstedových bází je Michaelova adice prochirálního 
derivátu glycinu a terc-butyl-difenyliminoacetátu v přítomnosti modifikovaného 
guanidinu30 (schéma 12). 
 

 
 
Schéma 12: Michaelova adice za katalýzy modifikovaného guanidinu. 
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1.4 Heterocyklické sloučeniny 

Chemie heterocyklických sloučenin je důležitým odvětvím organické chemie, 
což je patrné z faktu, že se jimi zabývá přibližně třetina moderních publikací. 
Heterocyklické sloučeniny, narozdíl od isocyklických látek, obsahují ve svém kruhu 
nejméně dva rozdílné atomy. Nejčastěji se jedná o uhlíkové sloučeniny v kombinaci 
s jinými prvky. Nejběžnější jsou cykly s atomy dusíku, kyslíku či síry, ale vyskytují se 
také s prvky méně běžnými, jako je selen, bor nebo křemík31.  

Heterocyklické sloučeniny představují více než polovinu všech známých 
organických sloučenin32. Jsou základem nejdůležitějších makromolekul, DNA a RNA. 
Nukleotidy, stavební jednotky genů, jsou deriváty purinových a pyrimidinových 
struktur. Dalším příkladem je skelet porfyrinu, který je základem vitamínu B12, 
chlorofylu nebo prostetické skupiny krevního barviva HEMu (obrázek 8). 

 

 
 
Obrázek 8: Prostetická skupina HEM vyskytující se v krevním barvivu. 
 

Vedle toho jsou heterocyklické sloučeniny součástí mnoha přírodních látek, 
vitamínů nebo léků. Mnoho z nich vykazuje biologickou aktivitu, proto nacházejí 
využití jako antibiotika33, antiflogistika34 nebo antibakteriální látky35. Alkaloid 
odvozený z kůry chinovníku, chinin, je známým antimalarikem. Ještě výraznější 
antimalarické účinky vykazuje derivát chinolinu, chlorochin (obrázek 9). Vedle léčby 
malárie vykazuje chinin i slabé antipyretické účinky.   
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Obrázek 9: Příklady antimalarických látek 
 

Heterocyklické sloučeniny nachází uplatnění i v průmyslu a laboratorní praxi, 
například jako barviva, ale i v zemědělství jako fungicidy, herbicidy nebo insekticidy. 
Příkladem může být methidathion (obrázek 10), což je organofosfát hojně využívaný 
k hubení zahradních i zemědělských škůdců.  
 

 
      
Obrázek 10: Struktura organofosfátového insekticidu    
   

1.4.1 Pyrazolony 

Pyrazolony patří mezi pětičlenné heterocyklické deriváty pyrazolu. Objevují se 
v mnoha biologicky aktivních sloučeninách (obrázek 11). Vykazují analgetické a 
antiflogistické účinky. Například metamizol, vyvinutý v roce 1920 firmou Hoechst AG, 
je neopioidní lék s analgeticko-antipyretickým účinkem podávaný například při 
akutních pooperačních bolestech. Častěji se vyskytující izomer pyrazol-3-on byl 
studován jako možný modulátor lékové rezistence36, a je také prokázaným inhibitorem 
integrázy HIV viru a cytokináz. Jednoduchý skelet pyrazol-3-onu je známý jako lék 
Edaravon. Je to neuroprotektivní činidlo, které se používá při zotavování organismu po 
mozkové ischemii. Působí jako silný antioxidant, který vychytává volné radikály. Byl 
uveden na trh v roce 2001 v Japonsku. 
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Obrázek 11: Příklady biologicky aktivních pyrazolonů 
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2. Cíle práce 
 

Obecným cílem této bakalářské práce byl vývoj sulfenylační reakce na 
substituovaných pyrazolonech za využití organických katalyzátorů. Tento obecný cíl 
zahrnoval několik dílčích úkonů: 

 

1. Příprava komerčně nedostupných výchozích látek. 
 
2. Ověření navržené modelové sulfenylační reakce 4-substituovaných pyrazolonů (N-

fenylthio)ftalimidem na katalýzy terciárními aminy. 
 

3. Optimalizace podmínek výše uvedené reakce. 
 

4. Studium rozsahu použití výše uvedené reakce pro získání enantiomerně čistých 
látek. 
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3. Výsledky a diskuze 
 

3.1 Navržení substrátů pro sulfenylační reakce 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, pyrazolony se často vyznačují 
biologickou aktivitou například v oblasti neuroprotektivních látek. Tyto jednoduché 
skelety nevyžadují náročnou přípravu, jsou proto vhodným prekurzorem pro další 
reakce. Substituce je možná nejen v poloze 4, ale reaktivní jsou i methylové vodíky 
v poloze 3. (obrázek 12). 

 
 

 

 
Obrázek 12: Obecná struktura pyrazolonu s možnými substituovanými polohami 
 

U neuroprotektivních látek, jako jsou pyrazolony, je žádoucí lipofilní povaha 
kvůli potřebě pronikat fosfolipidovou dvojvrstvou buněk. Z toho důvodů se přistupuje 
k funcionalizaci těchto látek, například zaváděním lipofilní síry do jejich skeletu. 
Predikce možnosti uplatnění sulfenylovaných pyrazolonů je jedním z důvodu, proč byla 
metoda pro tuto práci navržena. 

V loňském roce byla naší skupinou publikována práce, která se zabývala 
aminacemi pyrazolonů37. Stejně tak byly námi studovány substituce pyrazolonů 
selenylovou skupinou. S ohledem na předchozí výzkumy byla pro tuto práci navržena 
heterofuncionalizace pyrazolonových derivátů v poloze 4 sulfenylovou skupinou.  

Pro sulfenylační reakce byly jako substráty navrženy pyrazolony substituované 
v poloze 4 různými funkčními skupinami. Jednoduchý methylový substituent, stéricky 
náročnější benzylový substituent a jeho halogen a nitro deriváty a nakonec 
nejobjemnější naft-1-ylmethylový substituent (obrázek 13). 
 

 

Obrázek 13: Navržené deriváty pyrazolonů 
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3.2 Příprava 4-substituovaných pyrazolonů 

Pro přípravu 4-substituovaných pyrazolonů byla navržena dvoukroková syntéza, 
která zahrnovala nejprve alkylaci ethyl-acetoacetátu alkylbromidem (krok A) a 
následnou cyklizaci za vzniku 4-substituovaného pyrazolonu (krok B) (schéma 13). 
 

 
 
Schéma 13: Reakční schéma přípravy pyrazolonů 
 

Alkylační reakce ethyl-acetoacetátu příslušným alkylbromidem byla prováděna 
dle postupu uvedeného v literatuře38. Reakce probíhala za přítomnosti K2CO3 jako báze 
v acetonu za reflexu po dobu 24 - 48 h. Výsledné 2-alkylované ethyl-acetoacetáty 2b,2c 
byly získány po sloupcové chromatografii ve výtěžcích uvedených v tabulce 1. 

  

 
  
Tabulka 1: Výtěžky alkylační reakce 
 

Nižší výtěžky látek 2b-c byly způsobeny konkurenční dialkylační reakcí. Proto 
byly v rámci tohoto kroku syntézy pyrazolonů vyzkoušeny i další alkylační postupy 
známé z literatury39,40. Byla provedena alkylační reakce za použití silné báze t-BuOK 
v roztoku THF/t-BuOH. Oproti literatuře bylo pozorováno výrazné navýšení 
dialkylovaného produktu. Proto byly vyzkoušeny jiné podmínky alkylační reakce - 
využití kvartérních amonných solí (schéma 14). I tento postup na rozdíl od literatury 
poskytoval dialkylovaný produkt. Od těchto metod bylo tedy odstoupeno. 
 

 

látka R výtěžek [%] 
2b Bn 32 
2c p-BrBn 40 
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Schéma 14: Alkylační reakce s dialkylovaným produktem 
 

Druhým krokem syntézy pyrazolonů byla cyklizační reakce, která byla 
provedena dle literatury41. Komerčně dostupný 2a nebo připravené 2b,2c byly 
převedeny na příslušné pyrazolony 3a-c reakcí s fenylhydrazinem v ethanolu za refluxu. 
Výtěžky cyklizační reakce poskytující pyrazolony 3a-c jsou uvedené v tabulce 2. 
 

 
 

 

 
 
 
 
Tabulka 2: Výtěžky cyklizačních reakcí. 
 
Cyklizační reakce probíhaly obecně v dobrém až vysokém výtěžku. Nejvyššího výtěžku 
bylo dosaženo při reakci látky 2c (reakce 3, tabulka 2). Nejnižší hodnoty poskytovala 
reakce s 2a (reakce 1, tabulka 2), při níž byl výtěžek necelých 50 %. 
 
 

 
 

reakce produkt R čas [d] výtěžek [%] 
1 3a Me 3 47 
2 3b Bn 3 61 
3 3c p-BrBn 3 86 
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3.3 Organokatalytická sulfenylace 

  Po přípravě výchozích substrátů byla provedena optimalizace navržené metody 
sulfenylačních reakcí. V rámci optimalizace byl studován vliv teploty, rozpouštědla a 
následně různých substrátů. 

Nalezení optimálních reakčních podmínek 

Pro modelovou reakci byl jako vhodný nukleofil vybrán 4-benzyl-1-fenyl-3-
methyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-on a jako sulfenylační činidlo byl zvolen N-
fenylthioftalimid. Reakce byla katalyzována achirálním triethylaminem v prostředí 
toluenu jako výchozího rozpouštědla za laboratorní teploty. Reakce probíhala do plné 
konverze za 15-24 h a výsledný sulfenylovaný produkt byl izolován pomocí 
schromatografíe na sloupci silikagelu ve výtěžku 59% Následně bylo přistoupeno k 
optimalizaci sulfenylační reakce. Nejprve byl sledován vliv teploty na modelovou 
reakci 3b s (N-fenylthio)ftalimidem (tabulka 3). 
 

 

 
reakce produkt rozpouštědlo t [°C] čas [h] výtěžek [%] 

1 4b toluen 0 20 62 
2 4b toluen 25 20 59 
3 4b toluen 50 20 70 

 
Tabulka 3: Optimalizace sulfenylační reakce s ohledem na teplotu reakce. 
 

Bylo zjištěno, že výtěžky reakci provedené za laboratorní teploty se příliš neliší 
od výsledků, které poskytla reakce za snížené teploty (reakce 1, tabulka 3). Při zvýšení 
teploty reakce na 50°C byl pozorován nárůst výtěžku na 70%. 

V rámci optimalizace sulfenylační reakce bylo dále přistoupeno ke studiu vlivu 
rozpouštědla na efektivitu reakce. V rámci studia byla modelová reakce 3b s (N-
fenylthio)ftalimidem provedena v aromatických, chlorovaných, éterických a dipolárně 
aprotických rozpouštědlech. Výtěžky reakcí ve vybraných rozpouštědlech jsou uvedeny 
v tabulce 4. 
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reakce produkt rozpouštědlo teplota [°C] čas [h] výtěžek [%] 
1 4b toluen 50 20 70 
2 4b toluen  25 20 59 
3 4b DMF 25 20 90 
4 4b CHCl3 25 8 85 
5 4b Et2O 25 20 81 

 
Tabulka 4: Vliv rozpouštědel na výtěžky sulfenylační reakce. 
 

Reakce provedená ve všech výše zmíněných rozpouštědlech poskytovala obecně 
dobré až vysoké výtěžky. Všechny výtěžky byly vyšší než výtěžek reakce v původně 
zvoleném toluenu, a to nejen za laboratorní, ale též zvýšené teploty (reakce 1, 2; tabulka 
4). Významné urychlení reakce bylo pozorováno v případě použití chlorovaného 
rozpouštědla CHCl3, kdy byla plná konverze pozorována již po 8 hodinách. S ohledem 
na izolované výtěžky bylo DMF zvoleno jako nejvhodnější rozpouštědlo pro vymezení 
rozsahu reakce pro různé substráty. 

Po optimalizaci reakčních podmínek byl studován rozsah použití této reakce na 
vybrané skupině pěti derivátů pyrazolonu:  
3,4-Dimethyl-1-fenylpyrazol-5-on 3a; 4-Benzyl-1-fenyl-3-methylpyrazol-5-on 3b;  
4-(4-Brom)benzyl-1-fenyl-3-methylpyrazol-5-on 3c; 1-Fenyl-3-methyl-4-(4nitro)benzyl 
pyrazol-5-on 3d;  1-Fenyl-3-methyl-4-(naft1-yl)methylpyrazol-5-on 3e. 
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reakce produkt R čas [h] výtěžek [%] 
1 4a Me 20 63 
2 4b Bn 20 89 
3 4c p-BrBn 24 82 
4 4d p-NO2Bn 20 71 
5 4e Naftyl-1-ylmethyl 15 91 

 
Tabulka 5: Výtěžky reakcí s různými substráty 
 

Získaná data jsou přehledně shrnuta v tabulce 5. Jak je vidět, sulfenylační reakce 
poskytovala příslušné produkty obecně v dobrém až vysokém výtěžku (63-91 %) nejen 
s máloobjemnými alkylovými skupinami (Me), ale též se stéricky náročnějšími 
substituenty pyrazolonu (reakce 2-5, tabulka 5). Mírný pokles výtěžku sulfenylovaného 
produktu byl pozorován u látky 4a s methylovou skupinou (63% výtěžek). Stéricky 
nejnáročnější skupina naft-1-ylmethylová skupina poskytovala nejvyšší výtěžek, navíc 
bylo pozorováno zkrácení reakčního času. 
 

3.4 Studium přípravy enantiomerně čistých 4-substituovaných pyrazolonů 

V rámci bakalářské práce byla také studována možnost přípravy enantiomerně 
čistých či obohacených sulfenylovaných pyrazolonů. Jako modelový substrát pro 
studium asymetrické sulfenylační reakce byl zvolen benzylovaný pyrazolon. Pro 
studium byl jako rozpouštědlo vybrán toluen z důvodu nejnižší reaktivity při 
nekatalyzované reakci. Reakce probíhala v toluenu (1 mL). Sulfenylační činidlo (N-
fenylthio)ftalimid byl dodáván v nadbytku (1.5 ekv) vzhledem k pyrazolonu (1 ekv). 
Katalyzátor byl v reakci v desetinném množství vůči pyrazolonu. Optimalizační reakce 
zahrnovaly studium vlivu jednotlivých katalyzátorů na enantioselektivitu a výtěžky 
(tabulka 6). 

 

N N
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N N
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reakce produkt R katalyzátor teplota 
[°C] 

čas 
[h] 

výtěžek 
[%] 

ee 
[%] 

1 4b Bn -  25 48 18 - 
2 4B Bn chinin  25 20 62 - 
3 4b Bn - -40 20 - - 
4 4b Bn chinin -40 20 58 10 
5 4b Bn chinidin -40 20 56 10 
6 4b Bn cinchonin -40 20 33 6 
7 4b Bn cinchonidin -40 20 45 11 
8 4b Bn ß-isokupreidin -40 20 57 2 
9 4b Bn (DHQD)2AQN -40 20 45 6 
10 4b Bn (DHQD)2PHAL -40 20 67 19 
11 4b Bn (DHQ)2AQN -40 20 74 9 

 

Tabulka 6: Výtěžky a enantiomerní přebytky reakcí s chirálními katalyzátory 

 

Při studiu eneatioselektivity reakce byla nejprve porovnávána reaktivita reakce. 
Ukázalo se, že sulfenylační reakce (reakce 1) při laboratorní teplotě probíhá i 
nekatalyzovaná, i když s nízkým výtěžkem. Aby bylo možné ovlivnit stereoselektivitu 
reakce, bylo přistoupeno ke snížení teploty na -40 °C. Jak je patrné z tabulky 6, reakce 
nekatalyzovaná (reakce 3) při této teplotě neprobíhá. Následně bylo přistoupeno 
k sledování vlivu jednotlivých chinolinových katalyzátorů na enantioselektivitu reakce. 
Většina chirálních katalyzátorů poskytovala obecně dobré výtěžky. Výrazně nižší 
výtěžek byl pozorován při použití cinchoninu. Enantiomerní přebytky byly u všech 
reakcí obecně velice nízké. Nejvyšší enantioselektivitu reakce vykazovala při použití 
katalyzátoru (DHQD)2PHAL (reakce 10), naopak téměř nulový enantiomerní přebytek 
byl zaznamenán při použití ß-isokupreidinu. 
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4. Experimentální část 
 

4.1 Obecné poznámky k experimentální části 
 
Rozpouštědla použitá v reakcích byla přečištěna destilací. 

 
Pro odpařování rozpouštědel byla použitá rotační vakuová odparka (RVO) Büchi 
Rotavapor R-200. 
 
Ke sledování průběhu reakcí a čistotě stanovovaných látek byly použiti TLC desky 
Kiesegel 60 F254 (Merck). Detekce látek byla prováděna pod UV lampou při 254 nm a 
následným ponořením TLC desky do AMC [ H2SO4 (1000 mL; 1.12 M), CeSO4∙H2O 
(10 g), fosfomolybdenová kyselina (25 g)]. Nakonec byla deska zahřáta horkovzdušnou 
pistolí na 150-200 °C. 
 
Použitý silikagel pro sloupcovou chromatografii byl od firmy Kieselgel 60 (63 - 200 
μm; Merck 7734). 
 
NMR spektra byla měřena na přístroji Varian UNITY INOVA - 300 (1H při frekvenci 300 
MHz a 13C při frekvenci 600 MHz) nebo na přístroji Bruker AVANCE III 600 (13C při 
frekvenci 150.91 MHz). Chemické posuny pro spektra 1H byly referencovány na 
δ(CDCl3) = 7.26 ppm a spektra 13C na δ(CDCl3) = 77.0 ppm. K měření byl použit 
deuterovaný chloroform, pokud není u reakce uvedeno jinak. Hodnoty chemických 
posunů (δ stupnice) a interakčních konstant (Hz) v 1H NMR byly určeny pomocí 
analýzy prvního řádu. Chemické posuny byly zaokrouhleny na dvě desetinná místa, 
interakční konstanta na jedno desetinné místo. Vzorek byl standardně připravován 
rozpuštěním malého množství látky do 0.7 mL rozpouštědla ve skleněné kyvetě. 
 
IČ spektra byla měřena metodou difúzní reflektance (DRIFT) v KBr na spektrometru 
Nicolet Avatar 320 FTIR. Vlnočty jsou uvedeny v cm-1. 
 
Chirální HPLC analýza pro určení enantiomerního přebytku byla prováděna na 
kapalinovém chromatografu se spektrofotometrickým detektorem Shimadzu SPD-MC20A 
na chirální koloně Daicel Chiralpak® IB TM (ø = 0.46 cm, délka 25 cm, zrnitost 10 μm). 
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Tabulka použitých chemikálií 

 
 
 
Název látky Výrobce Čistota [%] 
Ethyl-acetoacetát Sigma Aldrich 97 
Ethyl-2-methyl-acetoacetát Sigma Aldrich 90 

Phenylhydrazin Sigma Aldrich 97 
Benzylbromid Sigma Aldrich 98 

K2CO3 Sigma Aldrich 100 
Et3N Sigma Aldrich 99.5 

Cinchonin Sigma Aldrich 98 
Cinchonidin Sigma Aldrich 96 

Chinin Sigma Aldrich 98 
Chinidin Sigma Aldrich 98 

(DHQ)2 AQN Sigma Aldrich 95 
(DHQD)2 PHAL Sigma Aldrich 95 

(DHQD)2 AQN Sigma Aldrich 95 
ß-isokupreidin Tokyo Chemical  Industry 98 

N-(fenylthio)ftalimid Sigma Aldrich 98 
Aceton bezvodý Lach-Ner p.a 

DMF Lach-Ner p.a 
Toluen Lach-Ner p.a 

EtOH Lach-Ner p.a 
Et2O Lach-Ner p.a 
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4.2 Příprava výchozích látek 
 

Obecný postup alkylace ethyl-acetoacetátu 

Do roztoku K2CO3 (1.2 ekv., 9 mmol) v acetonu (10 ml) byl pod inertní 
atmosférou argonu přikapán ethyl-acetoacetát (1 ekv., 7.5 mmol). Reakce byla 5 minut 
míchaná při laboratorní teplotě a následně byl ke směsi po kapkách přidán akylbromid 
(1.2 ekv., 9 mmol). Reakce se poté nechala 24 hodin pod zpětným chladičem zahřívat 
při teplotě varu acetonu (57 °C). Reakční směs pak byla následně přefiltrována přes 
filtrační papír a odpařena na RVO. Směs byla nakonec přečištěna chromatografií na 
sloupci silikagelu.  

 
 

Ethyl-2-benzylacetoacetát (2b) 

Látka 2a byla připravena dle výše uvedeného postupu z ethyl- 
acetoacetátu (1.0 g; 7.68 mmol) a benzyl-bromidu (1.58 g; 9.22 
mmol). Pro sloupcovou chromatografii (150 g SiO2) byla použitá 
mobilní fáze hexan:ethyl-acetát v poměru 20:1. Bylo získáno 0,635 
g (výtěžek 37 %) látky 2b. 
2b: nažloutlý olej; TLC (hexan:ethyl-acetát 10:1) Rf = 0,2; 1H NMR 

(300 MHz CDCl3): δ 7.35-7.23 (m, 5H), 4.15 (q, J=7.2 Hz, 2H), 3.78 (t, J=7.5 Hz, 1H), 
3.16 (d, J=7.5Hz, 2H), 2.18 (s, 3H), 1.20 (t, J=7.2 Hz, 3H) ppm. 1H NMR odpovídá 
údajům v literatuře42. 
 
 
Ethyl-2-(4-bromobenzyl)acetoacetát (2c) 

Látka 2c byla připravena dle výše uvedeného postupu z ethyl-
acetoacetátu 1 (1.0g; 7.68 mmol) a 4-brombenzyl-bromidu (2.3 g, 
9.22 mmol). Pro sloupcovou chromatografii (150 g Si2O) byla 
použita mobilní fáze hexan:ethyl-acetát v poměru 20:1. Bylo 
získáno 0.919 g (výtěžek 40 %) látky 2c. 
2c: nažloutlý olej; TLC (hexan:ethyl-acetát 10:1) Rf = 0.3;  

1H (300 MHz, CDCl3) = δ 7.39 (d, J=8.4 Hz, 2H), 7.06 (d, J=8.4 Hz, 2H), 4.15 (q, 
J=7.2 Hz, 2H), 3.72 (t, J=7.5 Hz, 1H), 3.11 (d, J=7.2 Hz, 2H), 2.20 (s, 3H), 1.21 (t, 
J=7.2 Hz, 3H) ppm. 1H NMR odpovídá údajům v literatuře43. 
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Obecný postup přípravy 4-substituovaných pyrazolonů 

K substituovanému ethyl-acetoacetátu (1 ekv., 2.86 mmol) byl přidán EtOH (10 
mL) a přikapán fenylhydrazin (1 ekv., 2.86 mmol). Směs byla zahříváná pod refluxem 
EtOH (78 °C) 3-5 dní. Reakční směs byla odpařena na RVO a poté k ní byl za stálého 
míchání přikapáván Et2O, dokud směs nezačala krystalovat. Nakonec byla směs odsáta 
na skleněné fritě za sníženého tlaku. 

 
 

3,4-Dimethyl-1-fenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-on (3a) 

Látka 3a byla připravena z komerčně dostupného ethyl-2-
methylacetoacetátu 2a (0.50 g; 3.47 mmol) a fenylhydrazinu (0.38 g; 
3.47 mmol) dle výše uvedeného postupu. Bylo získáno 0.244 g 
(výtěžek 37 %) látky 3a. 
3a: bílý prášek; TLC (hexan:ethyl-acetát 5:1), Rf = 0.05; 1H (300 
MHz, CDlCl3): δ = 7.91 - 7.14 (m, 5H), 3.23 (q, J1 = 0.6 Hz, J2 = 8.7 

Hz, 1H), 2.16 (s, 3H), 1.44 (d, J = 7.8 Hz, 3H) ppm. 
                                                                                                                                                    
4-Benzyl-3-methyl-1-fenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-on (3b) 

Látka 3b byla připravena z látky 2b (0.63 g; 2.86 mmol) a 
fenylhydrazinu (0.31 g; 2.86 mmol) dle výše uvedeného postupu. 
Bylo připraveno 0.463 g (výtěžek 61 %) látky 3b. 
3b: bílý prášek, TLC (hexan:ethyl-acetát 3:1), Rf = 0.12; 1H 
NMR (300MHz CDCl3) keto/enol formy 3:1 : δ 7.80-7.77 (m, 
2H-keto), 7.67-7.64 (m, 2H-enol), 7.39-7.14 (m, 13H), 3.65 (s, 
2H-enol), 3.55 (t, J=4.5 Hz, 1H-keto), 3.29-3.24 (m, 2H-keto), 

2.12 (s, 3H-enol), 2.03 (s, 3H-keto) ppm.  
 
4-(4-Bromobenzyl)-3-methyl-1-fenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-on (3c) 

Látka 3c byla připravena z látky 2c (0.90 g; 3 mmol) a 
fenylhydrazinu (0.32 g; 3 mmol) podle výše uvedeného 
postupu. Bylo připraveno 0.886 g (výtěžek 86 %) látky 3c. 
3c: nažloutlý olej; TLC (hexan:ethyl-acetát 5:1); 1H NMR 
(300MHz CDCl3) keto/enol formy 1:1 : δ 7.78 (d, J=7.8 Hz, 
2H), 7.67 (d, J=7.8 Hz, 2H), 7.40-7.29 (m, 8H), 7.20-7.15 
(m, 2H), 7.09 (d, J=8.7 Hz, 2H), 7.03 (d, J=8.4 Hz, 2H), 

3.54 (s, 2H-enol), 3.52 (t, 1H-keto), 3.27-3.20 (m, 2H-enol), 2.08 (s, 3H-enol), 2.06 (s, 
3H-keto) ppm. 
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1-Fenyl-3-methyl-4-(4-nitrobenzyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-on (3d) 

Látka 3d byla dostupná ze zdrojů laboratoře. 
3d: žlutý prášek; 1H (300 MHz, CDCl3): δ = keto/enol formy 1:1 : δ 
8.15- 8.98 (m, 4H), 7.76 (d, J=8.4 Hz , 2H), 7.64 (d, J=8.4 Hz, 2H), 
7.40-7.35 (m, 8H), 7.23-7.17 (m, 3H), 3.73 (s, 2H-enol) 3.60 (t, J=5.7 
Hz , 1H-keto), 3.46-3.28 (m, 2H-keto), 2.16 (s, 3H-enol), 2.12 (s, 3H-
keto) ppm. 
 
 
 

 

1-Fenyl-3-methyl-4-(naft-1-yl)methyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-on (3e) 

Látka 3e byla dostupná ze zdrojů laboratoře. 
3e: růžový prášek; 1H (300 MHz, CDCl3): δ = keto/enol formy 
1:1 : δ 8.17 (m, 2H), 7.92 (d, J=8.7 Hz,2H), 7.85-7.80 (m, 2H), 
7.73-7.31 (m, 15H), 7.22-7.15 (m, 3H), 4.06 (s, 2H-enol), 3.98-
3.92 (m, 1H-keto), 3.75-3.70 (m, 1H-keto), 3.38-3.30 (m, 1H-
keto), 1.91 (s, 3H-enol), 1.88 (s, 3H- keto) ppm. 
 

 
 

4.3 Sulfenylace připravených pyrazolonů 
 

Obecný postup sulfenylace 4-substituovaných pyrazolonů 

V malé vialce byl k rozpouštědlu (1 mL) přidán katalyzátor (0.1 ekv., 0.01 
mmol), následně substituovaný pyrazolon (1 ekv., 0.1 mmol) a směs byla 5 minut 
míchána s magnetickým míchadlem za laboratorní teploty. Nakonec bylo ke směsi 
přidáno sulfenylační činidlo (1.5 ekv., 0.15 mmol). Směs byla míchána hodin. Reakční 
směs byla přečištěna sloupcovou chromatografií. 
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3,4-Dimethyl-1-fenyl-4-fenylthio-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-on (4a) 

Látka 4a byla připravena z látky 3a (18.8 mg; 0.1 mmol) a N-
(fenylthio)ftalimidu (38.3 mg; 0.15 mmol) dle výše uvedeného 
postupu. Pro sloupcovou chromatografii (25 g SiO2) byla použita 
mobilní fáze hexan:ethyl-acetát v poměru 10:1. Bylo získáno 0.019 g 
(výtěžek 63 %) látky 4a. 
4a: čirý olej; TLC (hexan:ethyl-acetát 5:1) Rf = 0.4; 1H (300 MHz, 
CDCl3): δ = 7.52 - 7.41 (m, 4H), 7.31 - 7.08 (m, 6H), 2.26 (s, 3H), 
1.58 (s, 3H); 13C (600 MHz, CDCl3): δ = 172.5, 160.5, 137.3, 135.6 

(2C), 130.2, 129.0 (2C), 128.6 (2C), 128.5, 125.1, 119.1 (2C), 58.1, 17.7, 13.3; IR 
(KBr): ν = 3063, 2915, 1709, 1583, 1494, 1364 cm-1; ESI-MS: vypočítáno pro 
C17H16N2OSNa+ ([M+Na+]) 319.1, nalezeno 319.0 
 
4-Benzyl-1-fenyl-4-fenylthio-3-methyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-on (4b) 

Látka 4b byla připravena z látky 3b (26.4 mg, 0.1 mmol) a N-
(fenylthio)ftalimidu (38.3 mg, 0.15 mmol) dle výše uvedeného 
postupu. Pro sloupcovou chromatografii (25 g SiO2) byla 
použita mobilní fáze hexan:ethyl-acetát v poměru 10:1. Bylo 
získáno 0.033 g (výtěžek 89 %) látky 4b.  
4b: nažloutlý olej; TLC (hexan:ethyl-acetát 5:1) Rf= 0.4;  
1H (300 MHz, CDCl3): δ = 7.67 - 7.65 (m, 2H), 7.51 - 7.37 (m, 
12H), 7.31 - 7.26 (m, 1H), 3. 76 (d, J = 13.8 Hz, 1H), 3.27 (d, J 

= 13.5 Hz, 1H), 2.46 (s, 3H); 13C (600 MHz, CDCl3): δ = 171.6, 158.8, 137.1, 135.8 
(2C), 134.2, 130.2, 129.1 (2C), 129.0 (2C), 128.6 (2C), 128.5 (2C), 128.1, 127.6, 125.3, 
119.6 (2C), 38.2, 14.3; IR (KBr): ν = 3058, 2920, 1709, 1592, 1494, 1365 cm-1; ESI-
MS: vypočítáno pro C23H20N2OSNa+ ([M+Na+]) 395.1, nalezeno 395.1. 
 
 
4-(4-Brom)benzyl-1-fenyl-4-fenylthio-3-methyl 4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-on (4c) 

Látka 4c byla připravena z látky 3c (34.3 mg; 0.1 mmol) 
a N-(fenylthio)ftalimidu (38.3 mg; 0.15 mmol) dle výše 
uvedeného postupu. Pro sloupcovou chromatografii (25 g 
SiO2) byla použita mobilní fáze hexan:ethyl-acetát 
v poměru 10:1. Bylo získáno 0.037 g (výtěžek 82 %) 
látky 4c. 
4c: čirý olej; TLC (hexan:ethyl-acetát 5:1) Rf= 0.4; 1H 

(300 MHz, CDCl3): δ = 7.46 (d, J = 7.2 Hz, 2H), 7.36 - 7.19 (m, 9H), 7.14 - 7.04 (m, 
3H), 3.52 (d, J = 13.8 Hz, 1H), 3.04 (d, J = 13.8 Hz, 1H), 2.27 (s, 3H); 13C (600 MHz, 
CDCl3): δ = 171.4, 158.5, 136.9, 135.9 (2C), 133.2, 131.8 (2C), 130.8 (2C), 130.3, 
129.1 (2C), 128.6 (2C), 127.8, 125.5, 121.7, 119.5 (2C), 64.3, 37.5, 14.3;  IR (KBr): ν = 
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3060, 2917, 1709, 1503, 1494, 1365 cm-1; ESI-MS: vypočítáno pro C23H19BrN2OSNa+ 
([M+Na+]) 473.0, nalezeno 473.0. 
 
1-Fenyl-4-fenylthio-3-methyl-4-(4-nitro)benzyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-on (4d) 

Látka 4d byla připravena z látky 3d (46.4 mg; 0.15 
mmol) a N-(fenylthio)ftalimidu (25.5 mg; 0.1 mmol) 
dle výše uvedeného postupu, ale v jiném poměru látek. 
Pro sloupcovou chromatografii (25 g SiO2) byla použita 
mobilní fáze hexan:ethyl-acetát v poměru 10:1. Bylo 
získáno 0.029 g (výtěžek 71 %) 
4d: bezbarvá kapalina; TLC (hexan:ethyl-acetát 5:1) 
Rf= 0.3; 1H (300 MHz, CDCl3): δ = 8.11 - 8.06 (m, 

2H), 7.49 - 7.44 (m, 2H), 7.37 - 7.19 (m, 10H), 3.62 (d, J = 13.8 Hz, 1H), 3.19 (d, J = 
13.5 Hz, 1H), 2.28 (s, 3H); 13C (600 MHz, CDCl3): δ = 171.9, 158.1, 141.6, 136.8, 
135.9 (2C), 135.5, 130.5, 130.1 (2C), 129.2 (2C), 128.6 (2C), 127.4, 125.6, 123.9 (2C), 
119.3 (2C), 64.0, 37.6, 14.3; IR (KBr): ν = 3065, 2924, 1709, 1512, 1494, 1365 cm-1; 
ESI-MS: vypočítáno pro C23H19N3O3SNa+ ([M+Na+]) 440.1, nalezeno 440.0. 
 
1-Fenyl-4-fenythio 3-methyl-4-(naft-1-yl)methyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-5-on (4e) 

Látka 4e byla připravena z látky 3e (30.0 mg; 0.1 mmol) a N-
(fenylthio)ftalimidu (38.3 mg; 0.15 mmol) dle výše 
uvedeného postupu. Pro sloupcovou chromatografii (25 g 
SiO2) byla použita mobilní fáze hexan:ethyl-acetát v poměru 
10:1. Bylo získáno 0.038 g (výtěžek 91 %) látky 4e. 
4e: bezbarvá kapalina; TLC (hexan:ethyl-acetát 5:1) Rf= 0.4; 
1H (300 MHz, CDCl3): δ = 8.17 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.82 (d, J 

= 7.8, 1H), 7.71 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.59 - 7.01 (m, 14H), 3.99 (d, J = 15 Hz, 1H), 3.71 
(d, J = 15 Hz, 1H), 2.06 (s, 3H); 13C (600 MHz, CDCl3): δ = 172.0, 159.2, 137.1, 136.0 
(2C), 133.9, 131.6, 130.8, 130.3, 129.0 (2C), 128.9, 128.5 (2C), 128.3, 128.0, 126.6, 
126.2, 125.8, 125.3, 123.5, 119.5 (2C), 64.4, 33.4, 14.5; IR (KBr): ν = 3056, 2908, 
1709, 1587, 1494, 1365 cm-1; ESI-MS: vypočítáno pro C27H22N2OSNa+ ([M+Na+]) 
445.1, nalezeno 445.1. 
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Závěr 
 

Tato bakalářská práce se zabývala organokatalytickými sulfenylačními reakcemi 
na substituovaných pyrazolonech. Všechny cíle bakalářské práce vytyčené na začátku 
byly splněny. V rámci práce byly nejprve připraveny výchozí látky (pyrazolony) 
s různými funkčními skupinami. Nejjefektivnější byla příprava p-bromobenzylovaného 
pyrazolonu, který byl získán ve výtěžku přes 80%. Dalším krokem této práce byla 
studie navržené metody sulfenylace s pyrazolonů v poloze 4 se zaměřením na efektivitu 
reakce. Bylo zjištěno, že nejméně efektivní je reakce s methylovaným pyrazolonem 3a, 
naopak největší výtěžky poskytovala sulfenylace se stéricky nejnáročnějším 
připraveným substrátem: nafty-1-ylmethylovým derivátem 3e. Poslední částí práce bylo 
studium enantioselektivní sulfenylační reakce. Ukázalo se, že při stanovených 
podmínkách ani v jednom z uvedených případů nebyl enantiomerní přebytek více jak 
20%. Tento krok byl považován za prozatím neúspěšný a bude předmětem dalšího 
studia. 
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