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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu (E)-4arylbut-3-en-2-onů a 3-

alkylidenbenzo[b]thiofen-2(3H)-onů a jejich následnou spirocyklizační reakci za 

katalýzy primárními chinolinovými aminy.  

Klíčová slova 

(E)-4-Arylbut-3-en-2-ony, 3-alkylidenbenzo[b]thiofen-2(3H)-ony, cinchoninové 

katalyzátory, spirosloučeniny, organokatalýza, organická syntéza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on preparation of (E)-4-arylbut-3-en-2-ones and 

3-alkylidenbenzo[b]thiofen-2(3H)-ones and their following spirocyclic reaction 

catalyzed with cinchonine derivates. 

Key words 

(E)-4-Arylbut-3-en-2-ones, 3-alkylidenbenzo[b]thiofen-2(3H)-ones, cinchonine 

catalysts, spirocompounds, organocatalysis, organic synthesis. 
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Seznam zkratek 

ee enantiomerní přebytek 

dr diastereoizomerní přebytek 

TBS terc-butyldimethylsilyl 

Piv pivaloyl 

MsCl mesylchlorid 

Et3N triethylamin 

t
Bu terc-butyl 

i
Pr isopropyl 

SiO2-PPA polyfosforečná kyselina obohacená o silikagel (SiO2) 

aq. vodný  

Ts tosyl   

Et     ethyl 

Me  methyl 

Tol toluen 

Ph fenyl 

Nu  nukleofil 

E elektrofil 

RVO  rotační vakuová odparka 

m-CPBA  meta – chlorperoxobenzoová kyselina 

EtOAc  ethyl-acetát 

CH2Cl2  dichlormethan 

MeOH  methanol 

DMM dimethoxymethan 

DMF  dimethylformamid 

Ekv ekvivalent 

THF  tetrahydrofuran 
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Kat  katalyzátor 

TLC  chromatografie na tenké vrstvě (angl. thin layer chromatography) 

DCM dichlormethan 

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie ( angl. high-performance liquid       

chromatography) 

str. strana   
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1. Úvod 

1.1 Organická chemie 

Základy pro organickou chemii byly položeny v  polovině 18. století. V tomto 

období vědci nedokázali vysvětlit rozdíly ve vlastnostech mezi látkami, které byly 

izolovány z živých organismů a minerálů, protože se lišily ve svých vlastnostech. Látky, 

které byly izolovány z minerálů, byly stabilní, naopak látky izolované z živé přírody 

byly velmi nestabilní a těžko se s nimi dále pracovalo. V roce 1770 chemik pocházející 

ze Švédska Torbern Bergman vyslovil rozdíl mezi organickou a anorganickou látkou 

a organická látka začala být chápána jako látka pocházející z živých organismů.
1
 

Později organická chemie byla chápana jako chemie sloučenin, které byly nalezeny 

v uhlí. Dnes je organická chemie brána jako chemie sloučenin uhlíku spolu s dalšími 

prvky nacházející se v živých organismech.
2
 

1.2 Organická syntéza 

Organická syntéza jako vědní disciplína spadá pod chemickou syntézu, která se 

zabývá přípravou organických sloučenin. V roce 1828 Friedrich Wöhler zjistil, že 

pouhým zahříváním je možné přeměnit anorganickou sůl kyanatan amonný na 

organickou látku močovinu (schéma 1).
1
 

 

Schéma 1 – Příprava močoviny. 

V naší době už organičtí chemici mají velké zkušenosti s přípravou nových 

organických látek, se kterými se potkáváme v každodenním životě např. syntetická 

léčiva a barviva, polymery v oděvním a potravinářském průmyslu, apod.
1
 

1.3 Izomery a jejich třídění 

Izomery jsou látky se stejným molekulovým vzorcem, ale liší se ve strukturním 

vzorci nebo prostorovém uspořádání. Mají stejný molekulový vzorec i molekulovou 

hmotnost, ale jejich atomy jsou rozdílně spojeny (obrázek 1).
3
 Izomery dělíme na 

strukturní a prostorové izomery. Prostorové izomery neboli stereoizomery dále dělíme 

na diastereoizomery a enantiomery.  
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Obrázek 1 – Příklady izomerů s molekulovým vzorcem C7H8O. 

Izomery 

 

Strukturní izomery Prostorové izomery 

 

 Diastereoizomery 

  Enantiomery 

Strukturní izomery mají stejný sumární vzorec, ale liší se ve vnitřním 

uspořádání. Mezi strukturní izomerii řadíme:  

a) řetězovou/skeletální izomerii – tyto izomery se liší v délce nebo ve větvení 

uhlovodíkového řetězce (obrázek 2). 

 

Obrázek 2 – Příklad řetězové izomerie u sloučenin se sumárním vzorcem C6H14. 

 b) polohová izomerie – tyto izomery se mezi sebou liší v umístění funkční 

skupiny nebo násobné vazby (obrázek 3). 

 

Obrázek 3 – Příklady polohových izomerií. 

 c) funkční izomerie – sem řadíme izomery lišící se v typu funkční skupiny 

(obrázek 4). Tyto izomery mají většinou velmi rozdílné chemické a fyzikální vlastnosti.  
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Obrázek 4 – Příklady funkčních izomerů. 

 d) tzv. tautomerie – tautomery chápeme jako dva izomery, které se mezi sebou 

liší pouze polohou jedné násobné vazby a jednoho atomu vodíku (obrázek 5). Důležitou 

vlastností těchto izomerů je, že mohou snadno v sebe přecházet v rámci izomerační 

reakce, tautomerizace.  

 

Obrázek 5 – Příklad tautomerů. 

V první polovině 19. století byly položeny základy stereochemie francouzským 

vědcem, Jeanem Baptiste Biotem.
1
 Stereochemie jako vědecká disciplína spadá pod 

chemii a zabývá se stereoizomery. Stereoizomery jsou látky, které mají identický 

molekulový vzorec, stejné atomové vazby a stejné vazebné vzdálenosti, ale liší se ve 

svém 3D uspořádání. Mezi stereoizomery řadíme především diastereoizomery 

a enantiomery. To jsou látky, které nemůžeme ztotožnit s jejich zrcadlovými obrazy.   

V roce 1848 Pasteur rekrystalizoval racemickou směs vinanu sodno-amonného 

a všiml si dvou rozdílných krystalů. Použitím pinzety je od sebe oddělil, jednotlivě je 

znovu rozpustil a zjistil, že každý z roztoků stáčí rovinu polarizovaného světla na 

opačnou stranu.
3
 Tímto pokusem je Louis Pasteurovi připisován objev enantiomerů.

1
  

Enantiomery chápeme tedy jako sloučeniny, které nejsou identické, ale jsou si svými 

zrcadlovými obrazy. Příkladem enantiomerů může být kyselina mléčná s jedním 

stereogenním centrem (obrázek 6).
1,3 

 

Obrázek 6 – Příklad enantiomerů.  

Enantiomery mají opačnou konfiguraci na všech stereogenních centrech, mají 

stejné fyzikální a chemické vlastnosti v achirálním prostředí, ale výrazně se liší 

v biologickém chování v chirálním prostředí jako je např. lidské tělo. Příkladem tohoto 
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tvrzení mohou být enantiomery karvonu. (S)-(+)-Karvon voní po mátě, (R)-(-)-karvon 

voní po kmínu (obrázek 7).
2
  

 

Obrázek 7 – Příklad rozdílných vlastností enantiomerů karvonu. 

Dokonce i bakterie dokážou rozeznat enantiomery. Pseudomonas putida je 

bakterie, která dokáže provést dihydroxylaci aromátů. Diol je tvořen z bromobenzenu 

a to pouze jako jeden enantiomer (schéma 2).
2 

 

Schéma 2 – Tvorba pouze jednoho enantiomeru bakterií Pseudomonas putida. 

Se zásadnějšími rozdíly se setkáváme u léků. Příkladem je aminokyselina dopa 

(4-(2-aminoethyl)benzen-1,2-diol. Dopa je chirální látka, a pouze (S)-dopa (známá jako 

L-dopa) je efektivní pro obnovení nervové funkce při Parkinsonově chorobě. (R)-Dopa 

je nejenom neefektivní v léčbě Parkinsonovy choroby, ale také docela toxická, takže 

tento lék musí být prodáván pouze jako jeden čistý enantiomer.
2
 Dalším příkladem je 

dopamin. (R)-Dopamin je pro nás toxický, naopak (S)-dopamin je pro lidi biologicky 

účinný.
1
 

 

Obrázek 8 – Konfigurace dopy a dopaminu. 
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Jak je tedy možné, že naprosto totožné látky, které jsou rozdílné pouze 

v konfiguraci, mají tak odlišné biologické vlastnosti? Je to způsobeno tím, že chirální 

molekula musí přesně „zapadnout“ do chirálního receptoru v lidském organismu, aby 

měla požadovaný biologický účinek, stejně jako ruka do zimní rukavice.
1
 

Rozdíl mezi diastereoizomery a enantiomery je v tom, že enantiomery mají 

opačnou konfiguraci na všech stereogenních centrech, diastereoizomery mají opačnou 

konfiguraci pouze na některých stereogenních centrech a při tom můžou mít stejnou 

konfiguraci na jiných centrech (obrázek 9).
1,2,3

 

 

Obrázek 9 – Příklad stereoizomeru, enantiomeru a diastereoizomeru kyseliny 2-amino-3-

hydroxybutanové. 

Chirální sloučeninu chápeme jako látku, kterou nemůžeme ztotožnit se svým 

zrcadlovým obrazem. To znamená, že se tato látka vyskytuje ve dvou různých 

enantiomerních formách. Za chirální látky považujeme všechny sloučeniny, které 

nemají čtyřčetnou rotačně-reflexní osu, rovinu a střed symetrie. Chirální látky můžeme 

izolovat z rostlin nebo živočichů, dále s nimi můžeme pracovat v laboratořích 

a syntetizovat jejich deriváty nebo dokonce úplně nové chirální látky, které se v přírodě 

vůbec nevyskytují. Za achirální látky považujeme sloučeniny, které jsou totožné 

se svými zrcadlovými obrazy.
1,2

  

1.4 Asymetrická syntéza 

Asymetrická syntéza jako obor spadá pod organickou syntézu. Asymetrické 

reakce jsou reakce, při kterých dochází ke vzniku nových látek s novými stereogenními 

centry. Ve většině případů některý produkt vzniká ve větší míře. Pokud výchozí látka je 

opticky neaktivní, zásluhou asymetrických reakcí vzniká nová látka, která už je opticky 

aktivní. Asymetrické reakce se využívají pro přípravu léčiv, přísad do potravin apod. 

Aby mohlo vzniknout nové stereogenní centrum na produktu, musí být v reakčním 

systému přítomna chirální složka. Podle povahy chirální složky se asymetrické reakce 

dělí do dvou základních skupin: 
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1) asymetrické reakce, při kterých je v reakčním systému přítomna chirální látka 

2) asymetrické reakce, které probíhají pod vlivem chirálního faktoru fyzikální 

povahy.
 4

 

Z hlediska své bakalářské práce se budu zabývat pouze první skupinou. Příprava 

opticky aktivních látek se dále rozděluje do 4 základních skupin: 1) příprava řízená 

výchozí látkou, 2) příprava za využití pomocné chirální skupiny 3) příprava za využití 

chirálního činidla a 4) příprava za využití chirálního katalyzátoru.
2,5

 

1) Při přípravě opticky aktivního produktu z opticky aktivní výchozí látky 

vznikne nové stereogenní centrum reakcí, která je řízena stereogenním centrem na 

výchozí látce (schéma 3).
5
 

 

Schéma 3 – Příklad asymetrické reakce, která je řízená chirálním substrátem.
6 

2) Příprava řízená pomocnou skupinou je založena na intramolekulární reakci 

mezi achirálním substrátem a chirální pomocnou skupinou (schéma 4). Tato příprava 

není moc výhodná, protože vyžaduje více kroků. Zavedení pomocné chirální skupiny, 

a poté její odstranění.
5
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Schéma 4 – Příklad asymetrické syntézy řízené pomocnou skupinu – příprava cyklopropanů.
7 

3) Příprava řízená činidlem 

Achirální substrát je přeměněn na chirální produkt tentokrát intermolekulárně 

(schéma 5).
5
 

 

Schéma 5 – Příklad asymetrické syntézy řízené chirálním činidlem.
8 

4) Příprava za využití chirálního katalyzátoru je velmi výhodná, protože stačí 

katalytické množství chirálního katalyzátoru pro vyvolání reakce (schéma 6). 

Katalyzátor se na konci reakce regeneruje a může být použit pro další reakci.
5
 

 

Schéma 6 – Prolinem katalyzovaná aldolová reakce objevená Listem.
9 
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1.5 Katalyzované asymetrické reakce 

Katalýza slouží k ovlivnění chemických reakcí katalyzátory. Katalyzátory 

definujeme jako sloučeniny, které i při nízkých koncentracích urychlují chemické 

reakce. Po ukončení chemického cyklu se katalyzátor regeneruje a může být použit do 

další reakce. V přítomnosti katalyzátoru v reakčním systému probíhá vedle 

nekatalyzované reakce, která probíhá i v přítomnosti katalyzátoru, rychlejší 

katalyzovaná reakce. Jak je možné, že katalyzovaná reakce je rychlejší než 

nekatalyzovaná? Je to způsobeno tím, že katalyzátor vede samotnou přeměnu výchozích 

substrátů na konečné produkty jinou cestou. Tato cesta je sice delší, skládá se z více 

kroků a má složitější mechanismus, ale i přesto je rychlejší, protože aktivační Gibbsovy 

energie jednotlivých mezikroků při katalyzované reakci jsou nižší než aktivační 

Gibbsova energie nekatalyzované reakce. Změny Gibbsovy energie reakčních systémů 

při průběhu katalyzované a nekatalyzované reakce (obrázek 10 byl převzat z lit. 10).
10

 

  A + B            P A + B + K           P 

 

 a) nekatalyzovaná reakce b) stejná reakce katalyzovaná katalyzátorem  

Obrázek 10 – Průběh katalyzované a nekatalyzované reakce v závislosti na Gibbsovu energii.
10

 

1.5.1 Princip působení a  třídění katalyzátorů 

Na začátku chemického cyklu dojde k reakci mezi katalyzátorem K a výchozí 

látkou A, vznikne komplex katalyzátor-výchozí látka,(KA)
*
. Poté dojde k reakci mezi 

komplexem (KA)
*
 a druhou výchozí látkou B. Vznikne třísložkový komplex (AKB)

*
, 

poté dojde k samotné přeměně výchozích látek na produkty. Tento katalytický cyklus se 
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uzavírá regenerací katalyzátoru, při které dojde k rozpadu komplexu (KP)
*
 na konečný 

produkt P a katalyzátor K (obrázek 11).
10

  

 

Obrázek 11 – Katalytický cyklus. 

Katalyzátory můžeme třídit podle fázového charakteru reakčního systému: 

Homogenní katalýza – Katalyzátor i výchozí látky jsou ve společné fázi (schéma 

7), ale produkty mohou už vytvářet samostatné fáze, např. mohou vytvářet pevnou 

sraženinu nebo těkat z reakční směsi jako plyn.
10 

 

Schéma 7 – Příklad homogenní katalýzy.
11 

Heterogenní katalýza – Katalyzátor se nachází v jiné fázi než výchozí látky.
10

 

Příkladem může být polyfosforečná kyselina obohacená o silikagel (SiO2), která byla 

použita jako heterogenní katalyzátor při reakci mezi fenyl acetylenem, benzaldehydem 

a benzamidem (schéma 8).
12

 

 

Schéma 8 – Příklad heterogenní katalýzy.
12 
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Mezifázová katalýza – Katalyzátor je rozpuštěn v jedné fázi reakčního systému 

a alespoň jeden z reaktantů je obsažen v jiné její fázi, katalyzovaná reakce pak probíhá 

ve fázovém rozhraní na styku těchto fází.
10

 Skupina v Mercku vyvinula první efektní 

chirální mezifázový katalyzátor, N-benzyl cinchonininová sůl pro asymetrickou            

α-methylaci indanonu (schéma 9).
13 

 

Schéma 9 – α-Methylace indanonu. 

Dále katalyzátory můžeme třídit podle typu použitého katalyzátoru: 

- enzymy 

- kovové katalyzátory (přechodné kovy, oxidy kovů, komplexy      

            přechodných kovů, organokovové katalyzátory atd.)  

- organické katalyzátory, které zkráceně nazýváme jako   

            organokatalyzátory 

1.5.2 Enzymová katalýza 

Enzymy řadíme mezi proteiny, které se specializují na katalýzu reakcí 

probíhajících v živých organismech. Jsou to biomakromolekuly s velmi vysokou 

specifitou účinku a katalytickou účinností. Jako první enzym v krystalickém stavu byla 

izolována ureasa, v roce 1926 ji izoloval Sumner.
14

 Od tohoto objevu bylo popsáno více 

než 300 enzymů. Vysokou katalytickou účinnost způsobuje pouze určitá část enzymu, 

tato část je nazývána tzv. aktivní centrum. Je to ta část, ve které se realizuje kontakt 

mezi enzymem a substrátem a kde také jsou skupiny odpovědné za vlastní katalýzu 

chemické reakce. Enzymy dělíme do 6 základních tříd podle toho, jakou reakci 

katalyzují. V tomto dělení je každému enzymu přidělen systematický název, který 

popisuje katalyzovanou reakci, dále doporučený název, který se používá v praxi 

a kódové číslo, které enzym identifiuje.
15 

1) Oxidoreduktasy jsou enzymy, které katalyzují už podle názvu oxidoredukční 

reakce. Oxidoredukční reakce jsou reakce, při kterých dochází k přenosům elektronů, 
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vodíku, nebo se může jednat o reakce s kyslíkem např. při spalování. Ethanol:NAD
+
-

oxidoreduktasa katalyzuje přenos vodíku mezi ethanolem a acetaldehydem (schéma 10). 

 

Schéma 10 – Příklad oxidoreduktasy. 

2) Transferasy jsou enzymy, které slouží k přenosu skupin. Příkladem 

transferasy je ATP:hexosa-fosfotransferasa a katalyzuje reakci: 

 

Schéma 11 – Zavedení fosfátu na D-glukosu.  

3) Hydrolasy jsou enzymy katalyzující hydrolytické reakce. Příkladem hydrolasy 

je trypsin, což je enzym nacházející se v lidském dvanáctníku, kde hydrolyticky štěpí 

peptidické vazby proteinů, které se nacházejí v potravě.  

4) Lyasy jsou enzymy katalyzující nehydrolytické nebo neoxidační štěpení 

vazeb. Při tomto štěpení často dochází ke vzniku dvojné vazby, nebo naopak dochází 

k adici na dvojnou vazbu. Mezi lyasy patří např. pyruvát-karboxylyasa, která katalyzuje 

rozklad kyseliny pyrohroznové na acetaldehyd (ethanal) a oxid uhličitý (schéma 12).  

 

Schéma 12 – Rozklad kyseliny pyrohroznové.  

5) Izomerasy jsou enzymy, které slouží ke katalýze izomerie. Fumarát cis-trans-

izomerasa katalyzuje přeměnu fumarátu na maleát a opačně (schéma 13).  

 

Schéma 13 – Přeměna fumarátu na maleát. 
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6) Ligasy jsou enzymy katalyzující vznik vazeb, tento vznik je současně 

doprovázen hydrolýzou makroergických sloučenin.
15

  

1.5.3 Kovová katalýza 

Kovové komplexy nebo koordinační sloučeniny jsou struktury tvořené 

z centrálního atomu přechodného kovu, který je spojen s okolními anionty nebo 

molekulami, tzv. ligandy. Komplexy přechodných kovů mají široké využití v katalýze, 

syntéze různých materiálů, biologických systémů a ve fotochemii.
16 

Komplexy 

přechodných kovů platiny a palladia se hojně využívají jako katalyzátory v reakcích, 

např. při přípravě polymerních ligandů, hydroxylačních, acetoxylačních, 

hydrogenačních, hydro-formylačních, oligo-meračních a polymerizačních reakcích. 

Komplexy přechodných kovů platiny (II) se využívají také jako protirakovinné látky. 

Příkladem jsou látky: cisplatina, karboplatina a oxaliplatina (obrázek 12).
17 

 

Obrázek 12 – Příklady protirakovinných léků obsahující platinu. 
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Palladium se využívá k tvorbě uhlík-uhlík vazeb v mnoha reakcích (schéma 14): např. 

Suzukiho, Heckova, Negishio, Sonogashiraova, Corriu-Kumadaova, Stilleova,        

Tsuji-Trostova, Ullmannova a Hiyamaova reakce.
17 

 

Schéma 14 – Různé příklady reakcí katalyzované palladiem.  

Dále se palladium a platina používají pro přípravu různých polymerů 

(tabulka 1).
17 

Komplex kovu Typ reakce Výchozí látka Polymer Citace 

K2PdCI4 hydrogenace cyklohexan 

styren 

Amberlyst A27 18 

H2PtCI4 hydrosilylace hex-1-en Amberlyst A21 19 

Tabulka 1 – Různé příklady využití Pd a Pt při přípravě polymerů. 

1.5.4 Organokatalýza  

V této podkapitole se budu zabývat pouze asymetrickými reakcemi za využití 

organokatalyzátorů. Většinu organokatalyzátorů můžeme v širším pojetí klasifikovat 

jako Lewisovy kyseliny, Lewisovy báze, Brønstedovy kyseliny a báze.
18 
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a) Lewisova báze jako katalyzátor vyvolá katalytický cyklus nukleofilní adicí na 

substrát (obrázek 13). Výsledný komplex [B
+
-S

-
] zreaguje, poté se uvolní samotný 

produkt a báze jako katalyzátor pro další použití.
18

 

 

Obrázek 13 – Katalytický cyklus při působení Lewisovy báze jako katalyzátor. 

Lewisovy báze katalyzují reakce mechanismem, při kterém dojde k přeměně 

výchozí látky na aktivovaný nukleofil nebo elektrofil. Typickými reakčními 

meziprodukty v této skupině organokatalyzátorů jsou např, iminiové nebo enaminové 

ionty (schéma 15).
18 

 

Schéma 15 – Iminiová a enaminová katalýza. 

Při iminiové katalýze, aktivní látka je iminiový ion vytvořený reverzibilní reakcí 

aminového katalyzátoru s výchozí látkou obsahující karbonylovou skupinu.
18

 Reaktivita 

iminiového iontu je vyšší v porovnání s látkami obsahujícími karbonylovou skupinu, 

které jsou využívány k usnadnění reakcí, jako jsou např. Knoevenagelova kondenzace
19

, 



22 
 

cyclo- a nukleofilní adice.
20

 Příkladem iminiové katalýzy je Friedel-Craftsova alkylace 

aromátů (schéma 16).
21 

 

Schéma 16 – Friedel-Craftsova alkylace. 

Enaminová katalýza zahrnuje katalyticky vygenerovaný enaminový intermediát 

vytvořený deprotonací iminiového iontu, který reaguje s různými elektrofily nebo 

podstupuje pericyklické reakci.
18

 Enaminová katalýza se používá k vysoce 

enantioselektivní α-funkcionalizaci aldehydů a ketonů jako je např. hydroxylace 

(schéma 17).
22 

 

Schéma 17 – α-Funkcionalizace aldehydu. 

b) Lewisova kyselina (K) jako katalyzátor aktivuje nukleofilní substrát (S) 

a dojde ke vzniku komplexu K
-
-S

+
,kyselina-substrát. Poté proběhne samotná přeměna 

substrátu na produkt K
-
-P

+
  a tento katalytický cyklus se uzavírá rozpadem tohoto 

komplexu na samotný produkt a kyselinu, kterou je možno použít do další reakce 

(obrázek 14).
18 
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Obrázek 14 – Katalytický cyklus při působení Lewisovy kyseliny jako katalyzátor. 

Skupinu katalyzátorů na fázovém rozhraní můžeme považovat jako Lewisovy 

kyseliny, které se používají pro α-alkylaci
23

 nebo pro epoxidaci olefinů použitím 

chirálního dioxiranu vygenerovaném in situ z chirálního ketonového katalyzátoru 

a oxonu (peroxomonosulfát sodný), který zde působí jako oxidační činidlo.
24

  Shi 

a spolupracovníci vyvinuli ketonový katalyzátor odvozený od D-fruktosy pro 

enantioselektivní epoxidaci α,β-nenasycených esterů (schéma 18).
25 

 

Schéma 18 – Ketonem katalyzovaná enantioselektivní epoxidace olefinu. 
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c) Brønstedovy báze (B:) jako katalyzátory vyvolají na výchozí látce deprotonaci díky 

svému bazickému charakteru. Vznikne komplex B
+
H-S

-
, který podléhá poté samotné 

chemické přeměně. Tento katalytický cyklus se uzavírá rozpadem komplexu B
+
H-P

-
 na 

samotný produkt P-H a bázi B:, která je připravena vstoupit do dalšího katalytického 

cyklu (obrázek 15).
18 

  

Obrázek 15 – Katalytický cyklus při působení Brønstedovy báze.
 

Typickými příklady organokatalýzy při působení Brønstedovy báze jsou 

hydrokyanační reakce
18

 nebo Streckerovy reakce.
26

 Liptonova skupina použila 

cyclopeptid jako katalyzátor pro Streckerovu reakci, při které dochází k přeměně 

rozdílných N-benzhydryl iminů na α-aminonitrily (schéma 19).
26 

 

Schéma 19 – Příklad působení Brønstedovy báze jako katalyzátoru. 

d) Brønstedovy kyseliny jako katalyzátory vyvolají na výchozí látce protonaci, 

po které vznikne komplex K
-
 S

+
H. Poté dojde k samotné chemické přeměně a tento 

katalytický cyklus se uzavírá rozpadem komplexu K
-
 P

+
H na samotný produkt P: 

a kyselinu K-H, která může vstoupit do dalšího katalytického cyklu (obrázek 16).
18 
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Obrázek 16 – Katalytický cyklus při použití použití Brønstedovy kyseliny jako katalyzátor. 

V řadě případů nemusí docházet ke klasické protonaci substrátu, ale aktivace 

substrátu může být způsobena tvorbou vodíkové vazby. Takemotova skupina prokázala, 

že chirální deriváty thiomočoviny se sousedními terciárními amino skupinami mají 

funkci jako bifunkční organokatalyzátory, které aktivují nitro skupiny pro 

enantioselektivní aza-Henryho
27

 a Michaelovy
28

 reakce. Část thiomočoviny aktivuje 

nitro skupinu přes vodíkové můstky a sousední terciární amino skupina aktivuje 

nukleofil. Například, nitroolefiny reagují s malonáty, které zde budou vystupovat jako 

nukleofily, v přítomnosti Takemotova katalyzátoru (schéma 20).
18

  

 

Schéma 20 – Reakce vyvinuta Takemotovou skupinou. 

1.6 Spirosloučeniny 

Spirosloučeniny jsou sloučeniny, které mají dva nebo více kruhů spojených přes 

jeden společný uhlík. Spirocyklické struktury jsou přítomny ve velkém množství 

opticky aktivních přírodních látek
29,30

, jako je např. rosmadial
31

, acorenon B                  

a Shizuca-acordienol
30

 (obrázek 17.) 
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Obrázek 17 – Přírodní spirosloučeniny. 

Mezi základní metody pro přípravu spirocyklických sloučenin řadíme 

a) cykloadiční reakce, b) reakce, které jsou katalyzované přechodným kovem, 

c) alkylační reakce, d) radikálové cyklizace, e) cyklizační metody a f) molekulové 

přesmyky.
29,30

 Přípravu enantioselektivně čistých spirosloučenin můžeme rozdělit ještě 

podle typu použitého katalyzátoru do tří základních skupin: 1) příprava spirosloučenin 

za využití vody, 2) příprava spirosloučenin za využití organokovových katalyzátorů 

a 3) příprava spirosloučenin organokatalyzátory.
29,30 

1.6.1 Příprava spirosloučenin za využití vody 

Voda je jedna z nejvíce fascinujících látek díky svým zvláštním vlastnostem. 

Patří mezi nejhojnější molekuly na této planetě a mnoho biochemických procesů 

probíhá ve vodném prostředí. Organičtí chemici vodu nemají příliš v oblibě, protože její 

přítomnost způsobuje rozklad organokovových činidel, která jsou používána pouze 

v bezvodých organických rozpouštědlech. Toto už není pravidlem. V blízké minulosti 

se to změnilo a vodné medium už nachází uplatnění i v organické chemii.
32

 Bylo 

zjištěno, že mnoho reakcí jako pericyklické
33

, kondenzační
34

, oxidační a redukční
35

 

mohou být úspěšně provedeny ve vodném prostředí, a v některých případech voda je 

potřebná ke zvýšení selektivity a reakční rychlosti. Dále už také byly připraveny vodě-

odolné katalyzátory, díky kterým je možno provádět organokovové reakce ve vodném 

prostředí.
29 

Miklos a Fulop prováděli syntézu spiro[cyklohexan-quinazolinonů] 

z cyklohexanonu a anthranilamidu odděleně v přítomnosti a nepřítomnosti vody při 

20 °C. V přítomnosti vody po 24 hodinách byl výtěžek 98 – 100 %, v nepřítomnosti po 

48 hodinách byl výtěžek 83 % (schéma 21). Dále také připravili spiro[piperidin-

quinazolinony] z β-aminocarboxamidů a N-benzylpiperdin-4-onu ve vodě při 78-88% 

výtěžku (schéma 22).
36
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Schéma 21 – Syntéza spiro[cyklohexan-quinazolinonu]. 

 

Schéma 22 – Syntéza spiro[piperidin-quinazolinony]. 

1.6.2 Příprava spirosloučenin za využití organokovových katalyzátorů 

Rhodium je hojně používáno v organické chemii. Reakce jako izomerizace 

olefinu, cyklopropanace a hydroxylace můžou vést k přípravě spirosloučenin.
30

 V roce 

2004 Mikamiho skupina vyvinula spirocyklizaci 1,6-enynů. Tato reakce je katalyzována 

kationovým Rh(I) komplexem (schéma 23). Úspěch reakce je závislý na správném 

uspořádání ligandu. Skewphos má lepší katalytické vlastnosti v tomto případě než 

ostatní chirální difosfiny.
37

 

 

Schéma 23 – Spirocyklizace 1,6-enynů vyvinuta Mikamiho skupinou v roce 2004. 

První enantioselektivní syntéza spirosloučenin katalyzována komplexem 

obsahující Pd(II) byla publikována 2001 a provedena Mikamiho skupinou. Vyvinuli 

vysoce enantioselektivní syntézu quinolinu. Tato reakce je příkladem enové cyklizace 

a byla provedena na cyklizaci 1,7-enynů (schéma 24). Velikost kruhu na cyklickém 

olefinu má vysoký vliv na výsledek reakce.
38 



28 
 

 

Schéma 24 – Cyklizace 1,7-enynů provedena Mikamiho skupinou v roce 2001. 

1.6.3 Příprava spirosloučenin za využití organokatalyzátorů 

Díky použití mírných podmínek a katalyzátorů bez přechodných kovů 

se organokatalýza stala hlavním tématem pro několik výzkumných skupin.
30

 V roce 

2010 Wangova skupina vyvinula vysoce enantioselektivní domino sekvenci, která vede 

k syntéze spirosloučenin. (E)-Benzylidenchromanonové deriváty reagují                    

s 2-merkaptobenzaldehydy v přítomnosti bifunkčního terciárního amin-

thiomočovinového katalyzátoru. Na začátku reakce dochází k thio-Michaelovi adici na 

benzyliden, následuje intramolekulární aldolová reakce s vytvořeným enolátem 

a aldehydovou skupinou (schéma 25).
39

  

 

Schéma 25 – Wangova dominantní sekvence reakcí. 

Zajímavou metodu pro syntézu spirosloučenin vyvinula Tuova skupina.             

-Hydroxyenony podléhají semipinacolovému přesmyku 1,2-uhlíkové migrace 

v přítomnosti cinchonového primárního aminu jako katalyzátoru. Přes iminiovou 

katalýzu vznikají diketony (schéma 26).
40
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Schéma 26 – Tuova syntéza diketonů. 

Ishihara a spolupracovníci vyvinuli enantioselektivní oxidativní spirolaktonizaci 

katalyzovanou hypervalentním jódovým katalyzátorem. Použili C2-symetrický jodoaren 

obsahující 3 rozdílné jednotky: jodoarylovou část, chirální linkery, a subfunkční 

skupiny. Deriváty 3-(1naftol)propanové kyseliny reagují s mCPBA v přítomnosti 

katalyzátoru a poskytují příslušné spirosloučeniny v dobrých výtěžcích a s dobrou 

stereoselektivitou (schéma 27).
41 

 

Schéma 27 – Spirolaktonizace publikovaná Ishiharou. 
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2. Cíle práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo připravit výchozí látky pro 

spirocyklizační reakce obsahující benzo[b]thiophen-2-onový skelet. Dílčí cíle této práce 

byly:  

1. Připravit (E)-4-arylbut-3-en-2-ony, 3-alkylidenbenzo[b]thiofen-2(3H)-ony 

a optimalizovat reakční podmínky. 

2. Připravit primární aminy od chinolínových alkaloidů jako katalyzátory pro 

spirocyklizační reakce.  

3. Ověřit možnost enantioselektivní přípravy spirosloučenin z připravených látek.  
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3. Výsledky a diskuze 

3.1 Příprava (E)-4-arylbut-3-en-2-onů: 

1. Příprava katalyzátoru: 

Pro syntézu (E)-4-arylbut-3-en-2-onů byl nejprve připraven 

morfoliniumtrifluoracetát (3) jako katalyzátor (schéma 28). Látka 3 byla připravena 

reakcí morfolinu (10 mmol) a kyseliny trifluoroctové (11 mmol) v diethyletheru při       

0 °C.
42

 Tato reakce poskytovala velmi vysoký výtěžek 84 % (schéma 28). 

 

Schéma 28 – Příprava morfoliniumtrifluoroacetátu (3). 

Při provedení reakce z většího množství morfolinu (100 mmol) a kyseliny 

trifluoroctové (110 mmol), reakce poskytovala vyšší výtěžek 94 % látky 3.  

2. Příprava (E)-4-arylbut-3-en-2-onů: 

Následně byly připraveny (E)-4-arylbut-3-en-2-ony reakcí příslušného aldehydu 

s acetonem při použití  morfoliniumtrifluoracetátu (3) jako katalyzátoru. Aceton v této 

reakci vystupoval jako reaktant ale zároveň jako rozpouštědlo. Reakční směs byla 

zahřívána k refluxu při 75 °C po dobu 48 hodin (schéma 29).
42

  

 

Schéma 29 – Obecná příprava (E)-4-arylbut-3-en-2-onů. 

Konverze reakční směsi na produkt byla sledována pomocí TLC. Přehled 

připravených (E)-4-arylbut-3-en-2-onů s výtěžky je uveden v tabulce 2.  
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Reakce Ar Produkt Doba refluxu (h) Výtěžek (%) 

1 C6H5 6a 48 48 

2 2-naftyl 6b 48 47 

3 p-NO2-C6H4 6c 48 54 

4 m-NO2-C6H4 6d 48 46 

5 o-NO2-C6H4 6e 48 30 

6 p-Me-C6H4 6f 48 61 

7 p-Br-C6H4 6g 48 51 

8 p-Cl-C6H4 6h 48 56 

9 2-thienyl 6i 48 59 

Tabulka 2 - Přehled připravených (E)-4-arylbut-3-en-2-onů. 

U reakcí 2 a 3 (tabulka 2) byla doba refluxu prodloužena na 84 hodin, ale tato 

modifikace nevedla ke zvýšení výtěžku. Porovnání naměřeného 
1
H NMR s daty 

získanými z literatury byl ve všech případech pozorován vznik pouze jednoho izomeru. 

Jeho konfigurace byla potvrzena jako E. 

Nejvyšší výtěžek poskytovala reakce při použití p-methylbenzaldehydu jako 

výchozího aldehydu, naopak nejnižší výtěžek poskytovala reakce při použití                       

o-nitrobenzaldehydu z důvodu sterického bránění.  

3.2 Příprava 3-alkylidenbenzo[b]thiofen-2(3H)-onů 

1. Příprava výchozích látek: 

Pro syntézu 3-alkylidenbenzo[b]thiofen-2(3H)-onů bylo nutno nejprve připravit 

výchozí látky benzo[b]thiofen-2(3H)-on (8) a benzo[b]thiofen-2,3-dion neboli thioisatin 

(12). 

Látka 8 byla připravena reakcí  komerčně dostupné                      

benzo[b]thiofen-2-ylboronové kyseliny (7) s 30% peroxidem vodíku v ethanolu ve 

výtěžku 92 % (schéma 30).
43 
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Schéma 30 - Příprava benzo[b]thiofen-2(3H)-onu (8). 

Pro přípravu látky 12 byly použity 4 metody, přičemž poslední metoda 

poskytovala nejvyšší výtěžek. Při přípravě látky 12 docházelo k reakci mezi 

thiofenolem a oxalylchloridem v suchém diethyletheru, následně vzniklý produkt 

reagoval s chloridem hlinitým v dichlormethanu za refluxu (schéma 31).
44,45

 

 

Schéma 31 – Příprava benzo[b]thiofen-2,3-dionu (12). 

1. Metoda (dle literatury) 

Tento způsob přípravy byl založen na přikapávání roztoku oxalyl-chloridu 

v DCM k roztoku thiofenolu v DCM při 0 °C. Po 3 hodinách byla reakční směs 

odpařena, rozpuštěna znovu v DCM a přidána k roztoku chloridu hlinitému v DCM při 

0 °C (schéma 32).
44

 Po sloupcové chromatografii byl získán nažloutlý prášek, který po 

změření 
1
H NMR, 

13
C NMR a hmotnostní spektrometrie byl identifikován jako         

S,S-difenyl-ethanbis(thioát) (13). 

 

Schéma 32 – Metoda 1 pro přípravu thioisatinu. 

2. Metoda (změna v postupu přikapávání – thiofenol k oxalylchloridu)  

Při této metodě došlo k modifikaci v prvním i ve druhém kroku (schéma 33). 

Roztok thiofenolu v DCM byl přikapán k roztoku oxalyl-chloridu v DCM při 0 °C. Po 

3 hodinách byla reakční směs odpařena na RVO, rozpuštěna znovu v DCM a přikapána 

k roztoku chloridu hlinitého při 0 °C. Po přikapání celého množství byla reakční směs 
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míchána za laboratorní teploty.
44,45

 Tato metoda poskytovala výtěžek požadovaného 

thioisatinu 12 pouhá 2 % a látky 13 36 %. 

 

Schéma 33 – Metoda 2 pro přípravu thioisatinu. 

3. Metoda (změna ve druhém kroku – reflux) 

Při této metodě byl přikapán roztok thiofenolu v DCM k roztoku oxalyl-chloridu 

v DCM při 0 °C. Reakční směs byla míchána 1 h při 0 °C a poté míchána dalších 5 h při 

laboratorní teplotě.
44,45

 Poté byla reakční směs odpařena, rozpuštěna v DCM 

a přikapána k roztoku chloridu hlinitého při 0 °C. Po přikapání celého množství byla 

reakční směs nechána ohřát na laboratorní teplotu a poté byla zahřívána k refluxu 

(schéma 34). Tato metoda poskytovala výtěžek thioisatinu 12 37 % a látky 13 31 %.  

 

Schéma 34 – Metoda 3 pro přípravu thioisatinu. 

4. Metoda (změna rozpouštědla) 

Při této optimalizaci byly provedeny změny v použitém rozpouštědle a dále 

v teplotě při přikapání thiofenolu k oxalyl-chloridu. Roztok thiofenolu v suchém 

diethyletheru byl přikapán k roztoku oxalyl-chloridu v suchém diethyletheru při 

laboratorní teplotě. Po 3 hodinách byla reakční směs odpařena a rozpuštěna v DCM. 

K reakční směsi byl při 0 °C přidán pevný chlorid hlinitý bez rozpouštědla, následně 

reakční směs byla zahřívána k reflexu (schéma 35).
44,45 
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Schéma 35 – Metoda 4 pro přípravu thioisatinu. 

Výsledky výtěžků pro látku 8, 12 a 13 jsou uvedeny v tabulce 3. 

Reakce Látka Výtěžek (%) Látka Výtěžek (%) 

1 8 92 - - 

2 12 0 13 65 

3 12 2 13 36 

4 12 37 13 31 

5 12 38 13 19 

Tabulka 3 – Výtěžky pro látky 8, 12 a 13. 

2. Příprava 3-alkylidenbenzo[b]thiofen-2(3H)-onů: 

Připravené výchozí látky 8 a 12 byly použity pro přípravu požadovaných          

3-alkylidenbenzo[b]thiofen-2(3H)-onů (obrázek 18). 

 

Obrázek 18 – Připravené 3-alkylidenbenzo[b]thiofen-2(3H)-ony. 

Příprava látek 15 a 17: 

Látky 15 a 17 byly připraveny reakcí benzo[b]thiofen-2(3H)-onu (8) 

s příslušným aldehydem v 96% ethanolu při 0 °C při použití piperidinu jako báze 
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v katalytickém množství (schéma 36).
46 

Výtěžky pro látky 15 a 17 jsou uvedeny 

v tabulce 4.  

 

Schéma 36 – Příprava látek 15 a 17. 

Reakce Ar Produkt Teplota E/Z Rozpouštědlo Výtěžek (%) 

1 C6H5 15 reflux 1,24/1 96% EtOH 71 

2 C6H5 16 reflux - Suchý EtOH - 

3 C6H5 15 0 °C 1,50/1 96% EtOH 81 

4 4-NO2-C6H4 17 0 °C 2,80/1 96% EtOH 51 

Tabulka 4 – Výtěžky pro látky 15 a 17. 

Při použití suchého ethanolu reakce poskytovala rozdílný produkt z důvodu 

otevírání thiofenonového skeletu (schéma 37).  

 

Schéma 37 – Příprava látky 15. 

Příprava látek 19 a 20 

Látky 19 a 20 byly připraveny reakcí benzo[b]thiofen-2(3H)-onu (8) 

s příslušným aldehydem v 96% ethanolu za refluxu při použití pyrrolidinu jako báze 

v katalytickém množství (schéma 38).
47 

Při použití 3-methylbutanalu reakce 

poskytovala produkt 19 a při použití butanalu reakce poskytovala produkt 20. Výtěžky 

pro látky 19 a 20 jsou uvedeny v tabulce 5. 
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Schéma 38 – Příprava látek 19-20. 

Reakce Látka 18 Ekv.   Báze Reflux (h) Výtěžek (%) E/Z 

1 3-methylbutanal 1,2 piperidin 14 17 1,30/1 

2 3-methylbutanal 2,0 pyrrolidin 2 46 1,60/1 

3 3-methylbutanal 2,0 pyrrolidin 14 68 1,14/1 

4 butanal 1,2 piperidin 24 11 1,18/1 

5 butanal 5,0 pyrrolidin 72 17 1,25/1 

6 butanal 5,0 pyrrolidin 14 9 1,20/1 

7 butanal 5,0 pyrrolidin 14 3 - 

8 butanal 5,0 pyrrolidin 14 35 - 

Tabulka 5 – Výtěžky látek 19 a 20. 

Při použití piperidinu jako báze reakce poskytovala 17% výtěžek látky 19. Při 

použití pyrrolidinu jako báze a dvou ekvivalentním nadbytku 3-methylbutanalu reakce 

poskytovala poměrně dobré výtěžky 46 a 68 % látky 19. 

V případě látky 20 u reakcí 4, 5 a 6 (tabulka 5) jsou uvedeny pouze orientační 

výtěžky, jelikož látku 20 se nepovedlo vyčistit. Ani po čerstvém předestilování 

výchozího butanalu nevedlo ke zvýšení výtěžku (reakce 6, tabulka 5). U reakce 7 a 8 

(tabulka 5) je uveden výtěžek čisté látky 20 po krystalizaci ze směsi rozpouštědel 

benzen/hexan. Velmi nízké výtěžky jsou způsobeny špatně dělitelnou reakční směsí 

a skutečností, že se konečný produkt 20 rozkládá při sloupcové chromatografii na 

silikagelu na výchozí benzo[b]thiofen-2(3H)-on (8). Po krystalizaci byl zastoupen pouze 

E-izomer.   

Příprava látky 22 

Pro přípravu látky 22 byly použity 3 postupy a pouze jeden byl úspěšný. Reakce mezi 

thioisatinem (12) a malononitrilem (21) v ethanolu byly neúspěšné, docházelo ke 

vzniku komplexní směsi (schéma 39 a 40). 
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Schéma 39 – Příprava látky 22.
48 

 

Schéma 40 – Příprava látky 22.
49  

Reakce mezi thioisatinem (12) a malononitrilem (21) bez rozpouštědla 

a přítomnosti katalyzátoru (schéma 41)
52

 poskytovala dobrý výtěžek 74 %. 

 

Schéma 41 – Příprava látky 22.
50 

Příprava látek 24 a 25 

 Láky 24 a 25 byly připraveny reakcí thioisatinu (12) s příslušným Wittigovým činidlem 

v toluenu při refluxu (schéma 42).
51 

Výtěžky pro látky 24 a 25 jsou uvedeny v tabulce 6. 

 

Schéma 42 – Příprava látek 24 a 25. 
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Reakce R Produkt Reflux (h) Výtěžek (%) 

1 COOMe 24 14 40 

2 COOEt 25 5 89 

Tabulka 6 – Výtěžky pro látky 24 a 25. 

Při přípravě látek 24 a 25 vznikal pouze E-izomer. 

3.3 Příprava primárních aminů odvozených od chinolínových alkaloidů 

Další část mé bakalářské práce byla zaměřena na přípravu chinolinových 

katalyzátorů odvozených od cinchonidinu a cinchoninu (obrázek 19) pro aktivaci       

(E)-4-arylbut-3-en-2-onů při spirocyklizační reakci. Chinolínové katalyzátory byly 

připraveny tříkrokovou syntézou, která se skládala z mesylace, azidace a redukce. 

 

Obrázek 19 – Připravené katalyzátory. 

Příprava sulfonových esterů chinolínových alkaloidů 

Pro přípravu sulfonových esterů chinolinových alkaloidů byly využity dva 

diastereoizomery 26a, b od jednoho typu chinolínového alkaloidu jako výchozí látky 

(obrázek 20). 
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Obrázek 20 – Chinolínové alkaloidy použité jako výchozí látky. 

Hydroxylová skupina je špatně odstupující skupina a proto bylo nejprve nutno ji 

přeměnit na sulfonový ester. Byl využit methansulfonyl chlorid z důvodu jeho dobré 

reaktivity v přítomnosti triethylaminu (schéma 43).
52

 Výtěžky reakcí jsou uvedeny 

v tabulce 7.  

 

Schéma 43 – Příprava sulfonových esterů odvozených od chinolínových alkaloidů. 

Reakce Výchozí alkaloid Produkt Výtěžek (%) 

1 26a (8S,9R) 27a (8S,9R) 93 

2 26b (8R,9S) 27b (8R,9S) 64 

Tabulka 7 – Výtěžky sulfonových esterů odvozených od chinolínových alkaloidů. 

Příprava azidů ze sulfonových esterů 

Získané sulfonové estery alkaloidů 27a a 27b byly použity pro přípravu azidů 

28a a 28b SN2 reakcí za použití azidu sodného v suchém DMF (schéma 44).
53

 Při této 

reakci docházelo ke změně konfigurace na uhlíku C-9.  Výtěžky azidů jsou uvedeny 

v tabulce 8.  
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Schéma 44 – Příprava azidů SN2 reakcí azidem sodným. 

Reakce Výchozí substrát Produkt Výtěžek (%) 

1 27a (8S,9R) 28a (8S,9S) 86 

2 27b (8R,9S) 28b (8R,9R) 40 

Tabulka 8 – Výtěžky azidů. 

Redukce azidů na primární aminy pomocí Staudingerovy redukce 

Připravené azidy byly redukovány na aminy Staudingerovou redukcí při použití 

trifenylfosfinu a vody ve dvou po sobě následujících krocích (schéma 45).
54

 Výtěžky 

jednotlivých aminů jsou uvedeny v tabulce 9.  

 

Schéma 45 – Příprava aminu pomocí Staudingerovy redukce. 

Reakce Výchozí substrát Produkt Výtěžek (%) 

1 28a (8S,9S) 29a (8S,9S) 90 

2 28b (8R,9R) 29b (8R,9R) 86 

Tabulka 9 – Výtěžky aminů připravené Staudingerovou redukcí. 

Redukce azidů na primární aminy pomocí katalytické hydrogenace 

Připravené azidy byly dále redukovány na primární aminy katalytickou 

hydrogenací plynným H2 katalyzovanou Pd/C v methanolu (schéma 46).
55

 Izolované 

výtěžky připravených aminů jsou uvedeny v tabulce 10.  
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Schéma 46 – Příprava primárních aminů katalytickou hydrogenací.  

Reakce Výchozí látka Produkt Výtěžek (%) 

1 28a (8S,9S) 30a (8S,9S) 89 

2 28b (8R,9R) 30b (8R,9R) 87 

Tabulka 10 – Výtěžky primárních aminu katalytickou hydrogenací. 

3.4 Enantioselektivní příprava spirosloučenin 

Připravené (E)-4-arylbut-3-en-2-ony, 3-alkylidenbenzo[b]thiofen-2(3H)-ony 

a chinolínové aminové katalyzátory byly následně použity ve spirocyklizační reakci.
31 

Reakce (E)-4arylbut-3-en-2-onů 6 s 3-alkylidenbenzo[b]thiofen-2(3H)-onem 15, 25 za 

katalýzy 29a a DNBA v THF při laboratorní teplotě poskytovala příslušnou 

spirosloučeninu 31 (schéma 47).  Výtěžky pro jednotlivé spirosloučeniny jsou uvedeny 

v tabulce 11. 

 

Schéma 47 – Spirocyklizační reakce.  
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Reakce R
1 

R
2 

Produkt Teplota  Rozpouštědlo Výtěžek 

(%) 

dr ee 

(%) 

1 CH2 C6H5 31a 60 °C toluen - - - 

2 CH2 C6H5 31a 25 °C DCM - - - 

3 C6H5 COOEt 31b 60 °C toluen 78 1,3/1 71/57 

4 C6H5 COOEt 31b 25 °C THF 92 2,0/1 86/61 

Tabulka 11 – Výtěžky připravených spirosloučenin.  

Diastereoselektivita reakce byla určena pomocí 
1
H NMR, enantioselektivita byla 

určena pomocí HPLC na chirální koloně Chiralpak IC. Nejprve bylo nutno připravit 

racemát látek 31b. Racemát k látce 31b (reakce 3, tabulka 11) byl připraven reakcí 6a 

s 25 za katalýzy cyklohexylaminu a DNBA v toluenu za laboratorní teploty, ale tato 

reakce poskytovala nízký výtěžek. Z tohoto důvodu byl racemát k látce 31b (reakce 4, 

tabulka 11) připraven reakcí 6a a 25 za katalýzy připravených katalyzátorů 

9amino(9deoxy)epi-cinchonidinu (29a) a 9amino(9deoxy)epi-cinchoninu (29b) 

v poměru 1:1 a DNBA v THF za laboratorní teploty.   

Reakce 1 a 2 (tabulka 11) neposkytovaly požadovanou spirosloučeninu 31a. 

V reakční směsi zůstaly výchozí látky. 

V případě produktu 31b (reakce 3 a 4, tabulka 11) reakce poskytovala výborný 

výtěžek 78-92 % a dobrý enantiomerní přebytek v případě hlavního diastereoizomeru 

71 - 86 %.  
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4. Experimentální část 

4.1 Obecné poznámky k experimentální části 

Chemikálie byly zakoupeny v p.a. čistotě a použity přímo do reakcí. 

Rozpouštědla do reakcí byla předestilována nebo použita rozpouštědla pro HPLC.  

Průběh jednotlivých reakčních kroků a čistota produktů byly sledovány pomocí 

silikagelových TLC desek Kieselgel 60 F254 (Merck) (20 x 20 cm). Detekce byla 

prováděna UV zářením (model NU – 6 KL; o vlnové délce 254 a 366 nm). Potom byly 

TLC desky vyvolány ponořením do detekčního roztoku AMC (roztok kyseliny 

fosfomolybdenové (25 g), tetrahydrátu síranu ceričitého (10 g) a 1000 ml 1,2 M 

kyseliny sírové) nebo ninhydrinu (roztok ninhydrinu (2 g) v 1000 ml 96% ethanolu) 

a následně zahřáty horkovzdušnou pistolí. 

K oddělení produktů od nežádoucích sloučenin byla použita sloupcová 

chromatografie prováděná na silikagelu Kieselgel 60 (63 – 200 μm). Rozpouštědla 

použitá pro sloupcovou chromatografii byla vždy přečištěna destilací. Použité mobilní 

fáze jsou uvedeny u jednotlivých látek. 

Pro odpaření rozpouštědel z produktů nebo reakčních směsí byla používána 

rotační vakuová odparka (RVO) Buchi Rotavapor R-200. Produkty byly vždy dosušeny 

pomocí vysokého vakua. 

Spektra nukleární magnetické rezonance (NMR) byla měřena na přístrojích 

Varian 
UNITY

 INOVA – 300 a Bruker AVANCE III 600. Na přístroji Varian UNITY – 

300 byla měřena vodíková spektra 
1
H

 
při 299.95 MHz a uhlíková spektra 

13
C při 

75.43 MHz. Na přístroji Bruker AVANCE III 600 byla měřena vodíková spektra 
1
H

 
při 

600.17 MHz a uhlíková spektra 
13

C při 150.91 MHz. Připravené látky byly vždy 

rozpuštěny v chloroformu-d (Armar Chemicals) (CDCl3) pro NMR analýzu. Chemické 

posuny δ tudíž byly vždy referencovány vůči tomuto rozpouštědlu, pro které je jeho 

chemický posun δ u vodíkové spektra δ = 7.26 ppm a pro uhlíkové spektrum 

δ = 77.00 ppm. 

Hmotnostní spektrometrie byla měřena na přístroji LCQ Fleet. Vzorek byl měřen 

v roztoku methanolu. 
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Infračervená spektroskopie byla měřena na spektrometru Nicolet Avatar 370 

FTIR. Metoda využitá pro měření byla difúzní reflektance (DRIFT) v KBr. Jednotlivé 

vlnočty v experimentální části jsou uvedeny v cm
-1

. 

HPLC analýzy byly prováděny na kapalinovém chromatografu LCP 5020 Ingos 

se spektrofotometrickým detektorem LCD 5000 na chirální koloně Chiralpak IC. 

Specifická optická otáčivost byla měřena v chloroformu na polarimetru 

AUTOMATIC POLARIMETR, Autopol III (Rudolf research, Flanders, New Jersey). 

Je uvedena v jednotkách [ 10
-1

 Deg cm
2
 g

-1]. 

4.2 Připravené látky 

4.2.1 (E)-4-Arylbut-3-en-2-ony a morfoliniumtrifluoracetát 

Morfoliniumtrifluoracetát (3) 

K roztoku morfolinu (0.50 M; 20 ml) v diethyletheru byl pomalu 

přikapáván při 0 °C roztok trifluoroctové kyseliny (1.1 M; 10 ml). 

Reakční směs byla míchána při 0 °C 1 hodinu. Poté byla reakční 

směs ponechána ohřát na laboratorní teplotu, přičemž produkt se vysrážel, poté byla 

zfiltrována přes fritu, promyta diethyletherem (cca 250 ml). Bylo získáno 16,33 g      

(94 %) bílé práškovité látky. 
1
H NMR odpovídá údajům, které byly uvedeny 

v literatuře.
42

  

1
H NMR (300 MHz; CDCl3): δ = 9.35 (s, 2H), 3.76 (t, 4H, J = 4.9 Hz), 3.10 (t, 4H, 

J = 4.9 Hz) ppm. MS (ESI) m/z vypočteno pro C6H10F3NO3 [M+Na]
+
 = 224.1, 

nalezeno = 224.2. 

Obecný postup pro přípravu (E)-4-arylbut-3-en-2-onů aldolovou kondenzací A 

(6a-6i) 

K roztoku aldehydu (5 ekv.) v acetonu (2,5 ml na 1 ekv. aldehydu) byl přidán 

morfoliniumtrifluoracetát (3) (1 ekv.). Reakční směs byla refluxována při 75 °C. Po 48 

hodinách reakční směs byla ponechána zchladnout na laboratorní teplotu, byl přidán 

nasycený roztok NaHCO3 a ethyl-acetát. Poté byla vodní fáze extrahována              

ethyl-acetátem (3x50 ml), spojené orgranické fáze byly dosušeny bezvodým síranem 

sodným Na2SO4, zfiltrovány a zahuštěny na RVO. Produkt byl přečištěn kolonovou 
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chromatografií na sloupci silikagelu. Jako mobilní fáze byla použita směs    

hexan/ethyl-acetát, složení směsi je uvedeno u jednotlivých produktů.
42 

(E)-4-Fenylbut-3-en-2-on (6a) 

 α,β-Nenasycený keton (6a) byl připraven obecnou přípravou A, bylo 

získáno 284,4 (48 %) mg bílé krystalické látky. Rf (produkt) = 0,46 

(Hexan/EtOAc = 5:1). 
1
H NMR odpovídá údajům, které byly uvedeny 

v literatuře.
42

  

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.55-7.50 (m, 3H), 7.40-7.39 (m, 3H), 6.72 (d, 1H, 

J = 16.3 Hz), 2.39 (s, 3H) ppm. MS (EI) m/z vypočteno pro C10H10O [M] = 146.1, 

nalezeno = 146. 

(E)-4-(Naftalen-2-yl)but-3-en-2-on (6b)  

 α,β-Nenasycený keton (6b) byl připraven obecnou přípravou A, 

bylo získáno 465,0 mg (47 %) žluté práškovité látky.                

Rf (produkt) = 0,43 (Hexan/EtOAc =3:1). 
1
H NMR odpovídá 

údajům, které byly uvedeny v literatuře.
42

  

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.96 (s, 1H), 7.87-7.83 (m, 3H), 7.70 – 7.66 (m, 2H), 

7.53-7.51 (m, 2H), 6.83 (d, 1H, J = 16.2 Hz), 2.43 (s, 3H) ppm. MS (EI) m/z vypočteno 

pro C14H10O [M] = 196.1, nalezeno = 196. 

(E)-4-(4-Nitrofenyl)but-3-en-2-on (6c) 

 α,β-Nenasycený keton (6c) byl připravenou obecnou přípravou 

A, bylo získáno 1,53 g (54 %) světle žlutého prášku.                 

Rf (produkt) = 0,72 (Hexan/EtOAc = 2:1). 
1
H NMR odpovídá 

údajům, které byly uvedeny v literatuře.
42

  

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 8.26 (d, 2H, J = 9.0 Hz), 7.70 (d, 2H, J = 9.0 Hz), 

7.54 (d, 1H, J = 16.3 Hz), 6.82 (d, 1H, J = 16.3 Hz), 2.42 (s, 3H) ppm. MS (EI) m/z 

vypočteno pro C10H9NO3 [M] = 191.1, nalezeno = 191.
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(E)-4-(3-Nitrofenyl)but-3-en-2-on (6d) 

 α,β-Nenasycený keton (6d) byl připraven obecnou přípravou 

A, bylo získáno 1,27 g (46 %) bílé práškovité látky.                  

Rf (produkt) = 0,18 (Hexan/EtOAc = 5:1). 
1
H NMR odpovídá 

údajům, které byly uvedeny v literatuře.
56

   

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.54 (d, 2H, J = 8.4 Hz), 7.46 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 

7.41 (d, 2H, J = 8.4 Hz), 6.71 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 2.39 (s, 3H) ppm. MS (EI) m/z 

vypočteno pro C10H9NO3 [M] = 191.1, nalezeno = 191.
 

(E)-4-(2-Nitrofenyl)but-3-en-2on (6e)  

 α,β-Nenasycený keton (6e) byl připraven obecnou přípravou A, bylo 

získáno 0,73 g (30 %) nahnědlé pevné látky.                                         

Rf (produkt) = 0,30 (Hexan/EtOAc = 7:1). 
1
H NMR odpovídá údajům, 

které byly uvedeny v literatuře.
57

  

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 8.05 (d, 1H, J = 8.4 Hz), 7.96 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 

7.66 (m, 2H), 7.55 (m, 1H), 6.56 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 2.41 (s, 3H) ppm. MS (EI) m/z 

vypočteno pro C10H9NO3 [M+H] = 192.1, nalezeno = 192.
 

(E)-4-(p-Tolyl)but-3-en-2-on (6f)   

 α,β-Nenasycený keton (6f) byl připraven obecnou přípravou A, 

bylo získáno 2,45 g (61 %) žluté krystalické látky.                         

Rf (produkt) = 0,11 (Hexan/EtOAc = 6:1). 
1
H NMR odpovídá 

údajům, které byly uvedeny v literatuře.
56

  

 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.48 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 7.42 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 

7.18 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 6.66 (d, 1H, J = 16,0 Hz), 2.35 (s, 3H), 2.34 (s, 3H) ppm.    

MS (EI) m/z vypočteno pro C11H12O [M] = 160.1, nalezeno = 160.
 

(E)-4-(4-Bromfenyl)but-3-en-2-on (6g)  

 α,β-Nenasycený keton (6g) byl připraven obecnou přípravou A, 

bylo získáno 0,76 g (51 %) bílého prášku.                                     

Rf (produkt) = 0,18 (Hexan/EtOAc = 8:1). 
1
H NMR odpovídá 

údajům, které byly uvedeny v literatuře.
56
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1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.56 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 7.54 (d, 2H, J = 8.4 Hz), 

7.41 (d, 2H, J = 8.4 Hz), 6.71 (d, 1H, J = 16.0 Hz), 2.39 (s, 3H) ppm. MS (EI) m/z 

vypočteno pro C10H9BrO [M] = 224.0, nalezeno = 224.
 

(E)-4-(4-Chlorfenyl)but-3-en-2-on (6h)  

α,β-Nenasycený keton (6h) byl připraven obecnou přípravou A, 

bylo získáno 1,32 g (56 %) bílé krystalické látky.                         

Rf (produkt) = 0,20 (Hexan/EtOAc = 6:1). 
1
H NMR odpovídá 

údajům, které byly uvedeny v literatuře.
56

  

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.47 (d, 2H, J = 8.4 Hz), 7.46 (d, 1H, J = 16.4 Hz), 

7.27 (d, 2H, J = 8.4 Hz), 6.68 (d, 1H, J = 16.4 Hz), 2.38 (s, 3H) ppm. MS (EI) m/z 

vypočteno pro C10H9ClO [M] = 180.0, nalezeno = 180.
 

(E)-4-(Thiofen-2-yl)but-3-en-2-on (6i)  

α,β-Nenasycený keton (6i) byl připraven obecnou přípravou A, bylo 

získáno 2,10 g (59 %) žluté krystalické látky.                                       

Rf (produkt) = 0,40 (Hexan/EtOAc = 6:1). 
1
H NMR odpovídá údajům, 

které byly uvedeny v literatuře.
42

  

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.63 (d, 1H, J = 15.9 Hz), 7.40 (d, 1H, J = 5.1 Hz), 

7.28 (d, 1H, J = 3.5 Hz), 7.06 (t, 1H, J = 4.3 Hz), 6.52 (d, 1H, J = 15.9 Hz), 

2.33 (s, 3H) ppm. MS (EI) m/z vypočteno pro C8H8OS [M] = 152.0, nalezeno = 152. 
 

4.2.2 3-Alkylidenbenzo[b]thiofen-2(3H)-ony, výchozí látky a nežádoucí produkty 

Benzo(b)thiofen-2(3H)-on (8) 

K roztoku boronové kyseliny 7 (1,0 ekv.), která byla rozpuštěna 

v ethanolu (1,8 ml na 1 mmol boronové kyseliny), byl přikapáván 30% 

H2O2 (11,0 ekv.) Reakční směs míchána 20 hodin při laboratorní teplotě.
43

 Poté směs 

byla zahuštěna na RVO, přidána destilovaná voda (3,6 ml na 1 mmol boronové 

kyseliny). Poté extrakce s CHCl3 (4x50 ml), spojené organické fáze dosušeny 

bezvodým Na2SO4, zfiltrovány a odpařeny na RVO. Produkt dosušen na vysokém 

vakuu. Bylo získáno 1,65 g (92 %) nahnědlé olejovité látky. 
1
H NMR odpovídá údajům, 

které byly uvedeny v literatuře.
58
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1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.44 (m, 1H), 7.38 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.33 (m, 1H), 

7.25 (m, 1H), 4.09 (s, 2H) ppm. MS (APCI) m/z vypočteno pro 

C8H6O [M+H]
+
 = 151.01, nalezeno = 151.4. 

Benzo(b)thiofen-2,3-dion (12) 

K roztoku oxalylchloridu (1.88 M; 20 ml) byl při laboratorní teplotě 

přikapán thiofenol (1,0 ekv.; 1.25 M; 20 ml). Jako rozpouštědlo byl 

použit suchý diethylether. Po 2 hodinách míchání při laboratorní teplotě 

reakce byla ukončena, odpařena na RVO, rozpuštěna v 5 ml CH2Cl2 a ochlazena na 

0 °C. Poté byl přidán chlorid hlinitý (1,2 ekv.). Po přidání celého množství chloridu 

hlinitého byla odstavena chladící lázeň a reakční směs byla zahřívána k refluxu po dobu 

2 h. Po 2 hodinách byla reakční směs ponechána zchladnout na laboratorní teplotu, až 

pak ochlazena na 0 °C. Poté byla přidána kostka ledu (cca 5-10 g) a 3M HCl             

(cca 1- 2ml). Následně byla provedena extrakce reakční směsi v CH2Cl2 (20 ml). Poté 

byl přidán nasycený roztok hydrogenuhličitanu sodného a chloridu sodného k organické 

fázi a poté byla provedena extrakce CH2Cl2 (20 ml). Organická fáze byla dosušena 

bezvodým síranem sodným, zfiltrována a odpařena na RVO. Produkt byl přečištěn 

sloupcovou chromatografií při použití mobilní fáze hexan/EtOAc = 2:1. Bylo 

připraveno 1,34 g (38 %) oranžové práškovité látky.                                                        

Rf (produkt) = 0,30 (Hexan/EtOAc = 5:1). 
1
H NMR odpovídá údajům, které byly 

uvedeny v literatuře.
59

  

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.83 (dd, 1H, J = 7.6, 0.9 Hz), 7.73-7.64 (m, 1H), 

7.46-7.33 (m, 2H) ppm. MS (EI) m/z vypočteno pro C8H4O2S [M] = 164.0, 

nalezeno = 164. 

S,S-Difenyl-ethanbis(thioát) (13) 

Látka (13) byla připravena reakcí thiofenolu s oxalyl-chloridem 

v DCM. Bylo získáno 1,23 g (65 %) žlutého prášku.  

Rf (produkt) = 0,746 (hexan/EtOAc = 2:1). 
1
H NMR odpovídá údajům, které byly 

uvedeny v literatuře.
60

  

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.47 (s, 10H) ppm. MS (EI) m/z vypočteno pro 

C14H10O2S2 [M+Na]
+
 = 297.0, nalezeno = 297.0. 
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3-Benzylidenbenzo(b)thiofen-2(3H)-on (15) 

K roztoku (8, 1,0 ekv.) v ethanolu (1,8 ml na 1 mmol (8)) byl přidán 

piperidin (0,1 ekv.) Reakční směs byla ochlazena na 0 °C, a poté k ní 

byl přikapán benzaldehyd (1,0 ekv.).
46

 Reakční směs  byla nechána 

míchat za laboratorní teploty po dobu 14 hodin. Poté byla reakční směs 

odpařena na RVO a surový produkt byl přečištěn sloupcovou 

chromatografií, jako mobilní fáze byla použita směs hexan/toluen = 2:1. Bylo získáno 

0,59 g (81 %) nažloutlého oleje. Rf (produkt) = 0,50 (hexan/toluen = 2:1). 
1
H NMR 

odpovídá údajům, které byly uvedeny v literatuře.
61  

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 7.96 (dd, 1H, J = 6.8, 2.9 Hz), 7.81 (s, 1H), 7.65-7.52 

(m, 2H), 7.51-7.40 (m, 3H), 7.39-7.21 (m, 2H), 7.00 (td, 1H, J = 7.9, 1.2 Hz) ppm. 

MS (APCI) m/z vypočteno pro C15H10OS [M+H]
+
 = 239.1, nalezeno = 239.3. 

2-Fenyl-2,3-dihydrobenzo(b)thiofen-3-karboxylová kyselina (16) 

K roztoku (8, 1,0 ekv.) v suchém ethanolu (1,8 ml na 1 mmol (8)) 

byl přidán piperidin (0,1 ekv.) a benzaldehyd (1,2 ekv.) Reakční 

směs byla zahřívána k reflexu po dobu 14 hodin.
47

 Poté reakční 

směs byla odpařena na RVO. Surový produkt byl přečištěn kolonovou chromatografií, 

jako mobilní fáze byl použit čistý toluen. Rf (produkt) = 0,60 (čistý toluen). Bylo 

získáno 0,69 g (74 %) oranžového oleje. 
1
H NMR odpovídá údajům, které byly uvedeny 

v literatuře.
46

 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 11.02 (s,1H), 7.80 – 6.62 (m, 9H), 5.75 (d, 1H, 

J = 6 Hz), 4.50 (d, 1H, J = 6 Hz) ppm. MS (EI) m/z vypočteno pro 

C15H12O2S [M] = 256.1, nalezeno = 256. 

3-(4-Nitrobenzyliden)benzo(b)thiofen-2(3H)-on (17) 

K roztoku (8, 1,0 ekv.) v ethanolu (1,8 ml na 1 mmol (8)) byl přidán 

piperidin (0,1 ekv.) Reakční směs byla ochlazena na 0 °C, a poté k ní 

byl přidán 4-nitrobenzaldehyd (1,0 ekv.).
46

 Po 3 hodinách reakční 

směs už nebyla chlazena, byla nechána míchat dalších 14 hodin při 
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laboratorní teplotě. Poté reakční směs byla odpařena na RVO. Surový produkt byl 

přečištěn kolonovou chromatografií při použití čistého toluenu jako mobilní fáze. Bylo 

získáno 0,23 g (51 %) oranžové práškovité látky. Rf (produkt) = 0,67 (toluen). Poměr 

mezi E/Z izomery = 2,80/1.  

1
H NMR (600 MHz, CDCl3): δ = 8.33 (d, 2H, J = 8.7 Hz), 8.26 (d, 2H, J = 8.8 Hz), 

7.96 (d, 2H, J = 8.7 Hz), 7.76-7.69 (m, 3H), 7.61 (d, 1H, J = 7.8 Hz), 7.57 (s, 1H),  

7.42-7.28 (m, 5H), 7.05-6.99 (m, 1H) ppm. 
13

C NMR (150 MHz, CDCl3): δ = 193.91, 

192.28, 148.19, 148.13, 141.28, 139.44, 136.77, 136.61, 135.93, 135.87, 135.58, 

134.76, 134.38, 134.25, 131.84, 131.63, 130.92, 130.54, 129.59 (2C), 129.12, 126.23, 

125.89, 124.47, 124.24 (2C), 123.91, 123.51, 123.24, 121.61 ppm. TOF MS EI+ m/z 

vypočteno pro C15H9NO3S [M] = 283.0303, nalezeno 283.0305. IČ (KBr): ν = 3099, 

3075, 1691, 1670, 1613, 1589, 1518, 1488, 1440, 1341, 1111, 1075, 1057, 1006, 922, 

854, 785, 764, 728, 698, 594, 486, 453, 429 cm
-1

.   

3-(3-Methylbutyliden)benzo(b)thiofen-2(3H)-on (19) 

K roztoku (8, 1,0 ekv.) v ethanolu (1,8 ml na 1 mmol (8)) byl přidán 

pyrrolidin (0,1 ekv.) Poté k reakční směsi byl přidán 3-methylbutanal 

(2,0 ekv.) Reakční směs byla zahřívána k refluxu po dobu 14 hodin.
47

 

Poté reakční směs byla odpařena na RVO. Surový produkt byl přečištěn 

sloupcovou chromatografií při použití směsi hexan/toluen = 7:1 jako mobilní fáze. Bylo 

získáno 0,51 g (67 %) nažloutlého oleje. Rf (produkt) = 0,73 (hexan/EtOAc = 5:1). 

Směs E/Z = 1,14/1.  

1
H NMR (600 MHz, CDCl3): δ =7.71 – 7.66 (m, 1H), 7.45 (dd, 1H, J = 7.4, 1.4 Hz), 

7.41 – 7.17 (m, 6H), 7.08 (t, 1H, J = 7.3 Hz), 6.97 (t, 1H, J = 7.7 Hz), 2.82 (dd, 2H,       

J = 7.7, 7.0 Hz), 2.58 (t, 2H, J = 7.1 Hz), 2.09 – 1.81 (m, 2H), 1.09-0.98 (m, 12H) ppm. 

13
C NMR (150 MHz, CDCl3): δ = 194.01, 193.73, 144.17, 143.32, 135.50, 134.55, 

134.23, 133.50, 131.83, 131.35, 129,02, 128.97, 128.85, 128.21, 125.91, 125.67, 

125.03, 123.45, 123.14, 120.42, 38.33, 37.14, 29.09, 28.74, 22.60, 22.54 ppm. HRMS 

(APCI) vypočteno pro C13H15OS [M] = 219.08381, nalezeno 219.08379.                     

IČ (KBr): ν = 3063, 2956, 2926, 2893, 2869, 1691, 1682, 1616, 1592, 1461, 1446, 

1386, 1368, 1341, 1293, 1216, 1180, 1165, 1132, 1102, 1054, 1021, 976, 946, 925, 842, 

794, 758, 731, 707, 486, 429 cm
-1

. 
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3-Butylidenbenzo(b)thiofen-2(3H)-on (20) 

K roztoku (8, 1 ekv.) v ethanolu (1,8 ml na 1 mmol (8)) byl přidán 

pyrrolidin (0,1 ekv.) Poté k reakční směsi byl přidán butanal (5 ekv.). 

Reakční směs byla zahřívána k refluxu po dobu 14 hodin.
47

 Poté reakční 

směs byla zahuštěna na RVO. Poté byl surový produkt přečištěn přes 

krátký sloupec silikagelu. Následně byl surový produkt přečištěn krystalizací směsí 

benzen/hexan. Bylo získáno 160,3 mg (35 %) žluté krystalické látky. Po krystalizaci byl 

zastoupen pouze E-izomer.  

1
H NMR (600 MHz, CDCl3): δ = 7.69 (d, 1H, J = 7.7 Hz), 7.39 (dt, 1H, J = 10.5, 5.3 

Hz), 7.33 (dd, 1H, J = 10.9, 4.2 Hz), 7.30 – 7.25 (m, 1H), 7.06 (t, 1H, J = 7.3 Hz), 2.69 

(q, 2H, J = 7.4 Hz), 1.73 (h, 2H, J = 7.4 Hz), 1.08 (t, 3H, J = 7.4 Hz) ppm. 
13

C NMR 

(150 MHz, CDCl3): δ = 195.80, 145.88, 137.22, 136.05, 133.06, 130.72, 127.69, 

126.73, 125.19,33.09, 23.83, 15.76 ppm. TOF MS EI+ m/z vypočteno pro C12H12ONaS 

[M+Na]
+ 

= 227.05011, nalezeno 227.05019. IČ (KBr): ν = 3058, 2971, 2953, 2929, 

2866, 1694, 1625, 1583, 1467, 1446, 1416, 1374, 1347, 1293, 1254, 1186, 1132, 1105, 

1042, 1024, 914, 851, 818, 764, 737, 719, 686, 662, 600, 546, 480, 459, 426 cm
-1

. 

2-(2-Oxobenzo(b)thiofen-3(2H)-yliden)malononitril (22) 

Thioisatin (12, 1,0 ekv.) byl přidán k malononitrilu (2,0 ekv.) a reakční 

směs byla zahřívána bez rozpouštědla na 100 °C po dobu 14 hodin.
50

 

Surový produkt byl promyt přes fritu hexanem (2x200 ml) a poté 

přečištěn sloupcovou chromatografií. Mobilní fáze byla použita směs 

hexanu/EtOAc = 5:1. Bylo získáno 0,22 g (74 %) hnědé práškovité látky.                     

Rf (produkt) = 0.17 (hexan/EtOAc =5:1). 

1
H NMR (600 MHz, CDCl3): δ = 8.47 (ddd, 1H, J = 8.1, 1.1, 0.5 Hz), 7.64 (td, 1H,       

J = 7.7, 1.2 Hz), 7.47 (ddd, 1H, J = 4.0, 1.1, 0.5 Hz), 7.44-7.39 (m, 1H) ppm, 
13

C NMR 

(150 MHz, CDCl3): δ = 188.02, 152.31, 139.89, 137.11, 128.12, 127.84, 126.84, 

124.67, 112.26, 11.12, 83.39 ppm. TOF MS EI+ m/z vypočteno pro C11H4N2OS       

[M] = 212.0044, nalezeno 212.0045. IČ (KBr): ν = 3093, 3069, 2220, 1700, 1580, 1553, 
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1443, 1323, 1290, 1242, 1189, 1165, 1090, 1039, 1030, 797, 782, 740, 659, 611, 483, 

456, 426 cm
-1

. 

Methyl-2-(2-oxobenzo(b)thiofen-3(2H)-yliden)acetát (24) 

K roztoku thioisatinu (12, 1,0 ekv.) v toluenu (6 ml na 1 mmol (12)) byl 

přidán (methoxycarbonylmethylen)trifenylfosforan (1,0 ekv.) a reakční 

směs byla zahřívána k reflexu po dobu 14 hodin.
51

 Reakční směs poté 

byla zahuštěna na RVO a přečištěna sloupcovou chromato)grafií. Jako mobilní fáze byla 

použita směs hexanu/EtOAc = 4:1. Bylo získáno 69,1 mg (40 %) oranžové práškovité 

látky. Rf (produkt) = 0.43 (hexan/EtOAc = 5:1). Reakce poskytla pouze E-izomer.  

1
H NMR (600 MHz, CDCl3): δ = 7.87 (ddd, 1H, J = 7.7, 1.3, 0.6 Hz), 7.64-7.57 (m, 

1H), 7.46 (dd, 1H, J = 8.1, 7.4 Hz), 7.29 (td, 1H, J = 7.7, 0.9 Hz), 7.04 (s, 1H), 3.88 (s, 

3H) ppm, 
13

C NMR (150 MHz, CDCl3): δ = 188.37, 166.68, 147.54, 147.32, 136.60, 

129.26, 127.22, 126.17, 124.26, 117.91, 52.48 ppm. HRMS (APCI) vypočteno pro 

C11H9O3S [M] = 221.02669, nalezeno 221.02667. IČ (KBr): ν = 3066, 2995, 2947, 

1751, 1691, 1589, 1565, 1452, 1440, 1320, 1305, 1275, 1242, 1220, 1196, 1066, 1054, 

1012, 946, 881, 872, 752, 716, 674, 611, 528, 492, 429 cm
-1

. 

Ethyl-2-(2-oxobenzo(b)thifen-3(2H)yliden)acetát (25) 

K roztoku thioisatinu (12, 1,0 ekv.) v toluenu (6 ml na 1 mmol (12)) 

byl přidán (ethoxycarbonylmethylen)trifenylfosforan (1,0 ekv.) 

a reakční směs byla zahřívána k reflexu po dobu 5 hodin.
51

 Reakční 

směs poté byla zahuštěna na RVO a surový produtk byl přečištěn 

sloupcovou  chromatografií. Jako mobilní fáze byla použita směs hexanu/EtOAc = 4:1. 

Bylo získáno 1,17 g (89 %) oranžového prášku. Rf (produkt) = 0.48 (hexan/EtOAc = 

5:1). Reakce poskytla pouze E-izomer. 

1
H NMR (600 MHz, CDCl3): δ = 7.86 (d, 1H, J = 7.7 Hz), 7.60 (t, 1H, J = 8.2 Hz), 7.45 

(d, 1H, J = 7.9 Hz), 7.29 (t, 1H, J = 7.5 Hz), 7.03 (s, 1H), 4.33 (q, 2H, J = 7.1 Hz), 1.36 

(t, 3H, J = 7.1 Hz) ppm, 
13

C NMR (150 MHz, CDCl3): δ = 188.42, 166.22, 147.63, 

146.97, 136.55, 129.29, 127.18, 126.20, 124.23, 118.48, 61.60, 14.21 ppm, HRMS 

(APCI) vypočteno pro C12H11O3S [M] = 235.04234, nalezeno 235.04242.                    

IČ (KBr): ν = 3063, 2995, 2977, 2938, 2890, 2866, 1981, 1942, 1829, 1733, 1706, 
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1691, 1607, 1583, 1574, 1461, 1395, 1365, 1308, 1284, 1251, 1224, 1183, 1120, 1066, 

1027, 1018, 991, 884, 854, 743, 722, 674, 606, 537, 495, 435 cm
-1

. 

4.2.3 Katalyzátory odvozené od cinchoninu a cinchonidinu 

Obecný postup přípravy sulfonových esterů B (27a-27b): 

K roztoku příslušného alkaloidu (1,0 ekv.) v toluenu (20 ml na 1 mmol 

alkaloidu) byl přidán triethylamin (8,0 ekv.) a reakční směs byla ochlazena na 0 °C. 

Poté k ní byl přikapán methansulfonyl chlorid (1,3 ekv.). Po přikapání celého množství 

methansulfonyl chloridu byla odstavena chladící lázeň a reakční směs byla nechána 

míhat 24 h při laboratorní teplotě. Poté reakční směs byla zahuštěna na RVO 

a extrahována diethyletherem (3x při použití 5 ml na 1 mmol alkaloidu). Spojené 

organické fáze byly promyty destilovanou H2O (3x při použití 5 ml na 1 mmol 

alkaloidu), nasyceným roztokem NaCl (1x při použití 5 ml na 1 mmol alkaloidu), 

dosušeny bezvodým Na2SO4, zfiltrovány a zahuštěny na RVO. Produkt byl přečištěn 

sloupcovou chromatografií při použití mobilní fáze CH2Cl2:MeOH = 10:1.
52

 

(R)-(Chinolin-4-yl)((2S)-8-vinylchinuklidin-2-yl)methyl-methansulfonát (27a) 

Látka 27a byla připravena obecnou přípravou B, bylo získáno 

5,48 g (93 %) žluté pevné látky. Rf (produkt) = 0,42 

(CH2Cl2:MeOH = 10:1). 
1
H NMR odpovídá údajům, které byly 

uvedeny v literatuře.
52 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 8.89 (d, 1H, J = 4.4 Hz), 8.10 (dd, 2H,                        

J = 8.5, 1.2 Hz), 7.69 (dt, 1H, J = 7.6, 1.2 Hz), 7.57 (dt, 1H, J = 7.6, 1.2 Hz), 7.42 (d, 

1H, J = 7.6, 1.2 Hz), 6.13 (br s, 1H), 5.83-5.71 (m, 1H), 4.97-4.91 (m, 2H), 3.36 (br s, 

1H), 3.04-2.99 (m, 1H), 2.88 (dd, 1H, J = 13.8, 3.7 Hz), 2.58-2.42 (m, 4H), 2.30-2.17 

(m, 1H), 2.10-1.97 (m, 1H), 1.84 (d, 1H, J = 2.4 Hz), 1.72-1.45 (m, 3H) ppm.   

 (S)-(Chinolin-4-yl)((2S)-8-vinylchinuklidin-2-yl)methyl-methansulfonát (27b) 

Látka 27b byla připravena obecnou syntézou B, bylo získáno 

4,09 g (64 %) žluté pevné látky. Rf (produkt) = 0,44 

(CH2Cl2:MeOH = 10:1). 
1
H NMR odpovídá údajům, které byly 

uvedeny v literatuře.
62 
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1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 8.95 (d, 1H, J = 4.4 Hz), 8.21-8.11 (m, 2H), 7.79-7.73 

(m, 1H), 7.67-7.62 (m, 1H), 7.56-7.46 (br s, 1H), 6.37-6.11 (br s, 1H), 6.04 (ddd, 1H, 

J = 17.3 Hz), 5.17-5.09 (m, 2H), 3.47-3.30 (br s, 1H), 2.92-2.82 (m, 2H), 2.74-2.55 (m, 

5H), 2.31-2.23 (m, 1H), 2.0-1.91 (m, 1H), 1.90-1.83 (m, 1H), 1.78-1.66 (m, 1H),        

1.60-1.50 (m, 2H) ppm. 

Obecný postup přípravy azidů alkaloidů ze sulfonových esterů C (28a-28b): 

K sulfonovému esteru (1 ekv.) byl přidán NaN3 (1,5 ekv.) a suchý 

dimethylformamid (1,9 ml na 1 mmol výchozího sulfonového esteru). Reakční směs 

byla zahřívána 4 h na 100 °C pod argonem. Po zreagování výchozího sulfonového 

esteru byla reakční směs ponechána zchladnout na laboratorní teplotu a přefiltrována 

přes fritu, poté byl produkt přečištěn sloupcovou chromatografií při použití mobilní fáze 

CH2Cl2:MeOH = 15:1.
53

  

(2S)2-((S)-Azido(chinolin-4-yl)methyl)-8-vinylchinuklidin (28a) 

Látka 28a byla připravena obecnou přípravou C, bylo získáno 

4,74 g (86 %) žlutého medovitého oleje. Rf (produkt) = 0,39 

(CH2Cl2:MeOH = 15:1). 
1
H NMR odpovídá údajům, které byly 

uvedeny v literatuře.
63 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 8.91 (d, 1H, J = 4.2 Hz), 8.56 (d, 1H, J = 8.0 Hz), 

8.15 (d, 1H, J = 8.3 Hz), 7.73 (dd, 1H, J =8.0, 7.0 Hz), 7.61 (dd, 1H, J = 8.3, 7.0 Hz), 

7.37 (d, 1H, J = 4.2 Hz), 5.74-5.68 (m, 1H), 5.10 (d, 1H, J = 8.1 Hz), 4.97-4.92 (m, 2H), 

3.30-3.25 (m, 2H), 3.21-3.17 (m, 1H), 2.89-2.78 (m, 2H), 2.24 (m, 1H), 1.60-1.57 (m, 

1H), 1.53 (m, 2H), 1.34 (m, 1H), 0.72-0.69 (m, 1H) ppm.  

(2R)-2-((R)-Azido(chinolin-4-yl)methyl)-8-vinylchinuklidin (28b) 

Látka 28b byla připravena obecnou přípravou C, bylo získáno 

1,40 g (40 %) žlutého medovitého oleje. Rf (produkt) = 0,38 

(CH2Cl2:MeOH = 15:1). 
1
H NMR odpovídá údajům, které byly 

uvedeny v literatuře.
63 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 8.94 (d, 1H, J = 4.5 Hz), 8.22 (d, 1H, J = 8.1 Hz), 

8.18 (d, 1H, J = 8.6 Hz), 7.79-7.74 (m, 1H), 7.67-7.61 (m, 1H), 7.41 (d, 1H, J = 4.5 Hz), 

5.90-5.78 (m, 1H), 5.18 (d, 1H, J = 10.2 Hz), 5.13-5.05 (m, 2H), 3.27 (pseudo q, 1H), 
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3.19-2.91 (m, 4H), 1.63-1.62 (m, 1H), 1.59-1.51 (m, 2H), 1.15-1.07 (m, 1H), 0.97-0.92 

(m, 1H) ppm. 

Obecný postup přípravy aminů z azidů použitím Staudingerovy redukce D (29a-

29b): 

Připravený azid (1 ekv.) byl rozpuštěn v THF (5 ml na 1 mmol azidu), poté byl 

přidán trifenylfosfin (1,3 ekv.) a reakční směs byla míchána 3 h. při 50 °C. Potom 

reakční směs byla ponechána zchladnout na laboratorní teplotu a k ní byla přidána des. 

voda (0,1 ml na 1 mmol azidu). Reakční směs byla poté míchána další 3 hodiny při 

laboratorní teplotě. Potom byla reakční směs zahuštěna na RVO a rozdělena mezi 

10% HCl a CH2Cl2 (v poměru 1:1, přičemž na jeden díl připadá 10 ml na 1 mmol 

azidu). Poté vodná fáze byla vytřepána CH2Cl2 (4x při použití 5 ml na 1 mmol azidu), 

zneutralizována 25% NH3 a znovu extrahována CH2Cl2 (4x při použití 5 ml na 1 mmol 

azidu). Spojené organické fáze byly dosušeny bezvodým Na2SO4, přefiltrovány 

a zahuštěny na RVO. Produkt byl přečištěn sloupcovou chromatografií při použití 

mobilní fáze CH2Cl2:MeOH:vodný NH3 = 50:50:1.
54 

 (S)-(Chinolin-4-yl)((2S)-8-vinylchinuklidin-2-yl)methanamin (29a) 

Látka 29a byla připravena obecnou přípravou D, bylo získáno 

2,26 g (90 %) nažloutlého medovitého oleje. Rf (produkt) = 0,24 

(CH2Cl2:MeOH:vodný NH3 = 50:50:1). 
1
H NMR odpovídá údajům, 

které byly uvedeny v literatuře.
64

  

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 8.89 (d, 1H, J = 4.4 Hz), 8.35 (br. s, 1H), 8.14 (dd, 

1H, J = 8.3,1.2 Hz), 7.70 (td, 1H, J = 8.3, 1.2 Hz), 7.58 (td, 1H, J = 8.3, 1.2 Hz), 7.53 

(d, 1H, J = 4.4 Hz), 5.78 (ddd, 1H, J = 17.4, 10.3, 7.3 Hz), 5.02-4.94 (m, 2H), 4.70 (d, 

1H, J = 9.6 Hz), 3.29-3.14 (m, 2H), 3.11-3.02 (m, 1H), 2.84-2.73 (m, 2H), 2.28 (br. s, 

3H), 1.60-1.50 (m, 3H), 1.44-1.37 (m, 1H), 0.72 (ddd, 1H, J = 13.5, 9.0, 7.5 Hz) ppm. 

MS (ESI) m/z vypočteno pro C19H23N3 [M+H]
+
 = 293.2, nalezeno = 293.4. 
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(R)-(Chinolin-4-yl)((2R)-8-vinylchinuklidin-2-yl)methanamin (29b) 

Látka 29b byla připravena obecnou přípravou D, bylo získáno 

1,66 g (86 %)  nažloutlého medovitého oleje. Rf (produkt) = 0,26 

(CH2Cl2:MeOH:vodný NH3 = 50:50:1). 
1
H NMR odpovídá údajům, 

které byly uvedeny v literatuře.
65

  

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 8.90 (d, 1H, J = 4.6 Hz), 8.37-7.57 (m, 5H), 5.87 (m, 

1H), 5.07 (m, 2H), 4.75 (d, 1H, J = 10.1 Hz), 3.00 (m, 5H), 2.23 (m, 1H), 2.10 (s, 2H), 

0.87-1.59 (m, 5H) ppm. MS (ESI) m/z vypočteno pro C19H23N3 [M+H]
+
 = 293.2, 

nalezeno = 293.4. 

Obecný postup přípravy aminů z azidů katalytickou hydrogenací E (30a-30b): 

K roztoku azidu (1 ekv.) v methanolu byl přidán katalyzátor Pd/C (20% hm.) 

a reakční směs byla míchána při laboratorní teplotě po dobu 14 h pod atmosférou H2.
55

 

Poté reakční směs byla promyta přes fritu, na které byla křemelina, methanolem        

 (cca 250 ml) a surový produkt byl poté přečištěn sloupcovou chromatografií při použití 

směsi CH2Cl2:MeOH:vodný NH3 = 50:50:1 jako mobilní fáze. 

(S)-((1S,2S,4S,5R)-5-Ethylchinuklidin-2-yl)(chinolin-4-yl)methanamin (30a) 

Látka 30a byla připravena obecnou přípravou E, bylo získáno 

0,74 g (89 %) nažloutlé medovité látky. Rf (produkt) = 0,25 

(CH2Cl2:MeOH:vodný NH3 = 50:50:1). 
1
H NMR odpovídá údajům, 

které byly uvedeny v literatuře.
66

  

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 8.81 (d, 1H, J = 3.6 Hz), 8.28 (br s, 1H), 8.05 (d, 1H, 

J = 8.5 Hz), 7.62 (t, 1H, J = 7.3 Hz), 7.55-7.38 (m, 2H), 4.60 (br s, 1H), 3.23-2.88 (m, 

3H), 2.80-2.60 (m, 1H), 2.53-2.19 (m, 3H), 1.53-1.17 (m, 7H), 0.72 (t, 3H, J = 6.9 Hz), 

0.67-0.55 (m, 1H) ppm. MS (ESI) m/z vypočteno pro C19H25N3 [M+H]
+
 = 296.2, 

nalezeno = 296.4. 
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(R)-((1S,2S,4S,5R)-5-Ethylchinuklidin-2-yl)(chinolin-4-yl)methanamin (30b) 

Látka 30b byla připravena obecnou přípravou E, bylo získáno 

1,02 g (87 %) načervenalého oleje. Rf (produkt) = 0,23 

(CH2Cl2:MeOH:vodný NH3 = 50:50:1). 
1
H NMR odpovídá údajům, 

které byly uvedeny v literatuře.
66

  

1
H NMR (300 MHz, CDCl3): δ = 8.88 (d, 1H, J = 4.4 Hz), 8.35 (br s, 1H), 8.12 (d, 1H, 

J = 8.3 Hz), 7.75-7.53 (m, 3H), 4.78-4.61 (m, 1H), 3.09-2.84 (m, 4H), 2.60 (q, 1H,        

J = 6.8 Hz), 2.36-2.06 (m, 2H), 1.62-1.21 (m, 7H), 1.09-0.97 (m, 1H), 0.85 (t, 3H,         

J = 7.4 Hz) ppm. MS (ESI) m/z vypočteno pro C19H25N3 [M+H]
+
 = 296.2, 

nalezeno = 296.4. 

4.2.4 Připravené spirosloučeniny 

Obecný postup přípravy spirosloučenin F (31): 

Nejprve k připravenému chinolínovému katalyzátoru (20 mol%), byl přidán   

(E)-4-arylbut-3-en-2-on, 2,4-dinitrobenzoová kyselina (40 mol%), poté tato směs byla 

rozpuštěna v THF (5 ml na 1 mmol 3-alkylidenbenzo[b]thiofen-2(3H)-onu) a ponechána 

míchat při laboratorní teplotě 5-10 minut. Poté k reakční směsi byl přidán                     

3-alkylidenbenzo[b]thiofen-2(3H)-on a reakční směs byla ponechána míchat 72 hodin 

při laboratorní teplotě.
31

 Poté reakční směs zahuštěna na RVO, rozpuštěna v CH2Cl2 

a produkt byl přečištěn sloupcovou chromatografií. Jako mobilní fáze byla vždy použita 

směs hexanEtOAc = 12:1, po vytečení nezreagovaného (E)-4-arylbut-3-en-2-onu byla 

zpolárněna mobilní fáze na hexan/EtOAc = 5:1. 

Ethyl 6´-fenyl-2,4´-dioxo-2H-spiro[benzo[b]thiofen-3,1´-cyklohexan]-2´-carboxylát 

(31b) 

Látka 31b byla připravena obecnou přípravou F, bylo získáno 

35,3 mg (92 %) nažloutlé olejovité látky. Rf (produkt) = 0,20 

(hexan/EtOAc = 5:1). 

 

1
H NMR (600 MHz, CDCl3): δ = 1.01 (t, 3H, J = 7,1 Hz), 1.07 (t, 3H, J = 7,1 Hz), 

2.53-2.57 (m, 1H), 2.67-2.70 (m, 1H), 2.70-2.75 (m, 2H), 3.46-3.62 (m, 5H), 3.81-3.86 

(m, 1H), 3.88-3.93 (m, 1H), 3.95-4.15 (m, 5H), 7.00-7.11 (m, 14H), 7.27-7.30 (m, 1H), 



59 
 

7.38-7.41 (m, 1H), 7.59-7.61 (m, 1H), 7.66-7.67 (m, 1H) ppm, 
13

C NMR (150 MHz, 

CDCl3): δ = 207.43, 206.24, 202.34, 201.74, 171.25, 170.16, 150.73, 150.17, 136.88, 

136.08, 135.71, 134.98, 133.48, 130.88, 129.22 (2C), 128.99 (2C), 127.80-127.68 (4C), 

127.51 (2C), 126.62, 125.74, 124.89, 124.67, 123.42, 123.16, 64.98, 63.46, 61.55, 

61.50, 53.02, 51.29, 47.95, 47.35, 43.18, 42.65, 40.21, 39.44, 13.71, 13.63 ppm.       

TOF MS EI+ m/z vypočteno pro C22H21O4S [M]
 
= 381.11551, nalezeno 381.11575. 

IČ (KBr): ν = 3066, 3031, 2980, 2932, 2355, 2322, 1790, 1685, 1589, 1494, 1449, 

1419, 1374, 1338, 1308, 1284, 1219, 1183, 1147, 1114, 1054, 1018, 922, 887, 872, 761, 

746, 704, 680, 606, 486 cm
-1

. [α]D
25

 = -33,9 (c 0.93; CHCl3). 
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5. Závěr 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na přípravu výchozích látek pro 

spirocyklizační reakce obsahující benzo[b]thiophen-2-onový skelet a též na přípravu 

organických katalyzátorů vhodných pro spirocyklizační reakci. 

V první části práce byly připraveny (E)-4-arylbut-3-en-2-ony 6a-6i pomocí 

aldolové kondenzace s výtěžkem 30 – 61 %. Nejlepšího výtěžku (61 %) bylo dosaženo 

u látky 6f (E)-4-(p-tolyl)but-3-en-2-onu. 

V druhé části práce byla vypracována syntéza 3-alkylidenbenzo[b]thiofen-

2(3H)-onů 15, 17, 19, 20, 22, 24 a 25, z nichž 6 dosud nebylo připraveno, v dobrých 

výtěžcích 51 – 89 %.  

V další části práce byly připraveny primární aminy od komerčně dostupných 

alkaloidů cinchonidinu a cinchoninu tříkrokovou syntézou: mesylace, azidace 

a redukce. V případě redukce byly provedeny dva typy a to, Staudingerova redukce 

a katalytická hydrogenace. Konečné produkty 29 byly připraveny Staudingerovou 

redukcí s výtěžky 86 – 90 %, což odpovídá údajům v literatuře. Chirální aminy 30 byly 

připraveny katalytickou hydrogenací s výtěžky 87 – 89 %, což též odpovídá údajům 

v literatuře.  

V poslední části práce byla ověřena enantioselektivní příprava spirosloučenin 

z připravených výchozích látek. Spirosloučenina 31b byla připravena 

ve výborných výtěžcích 78 – 92 % a dobrými enantiomerními přebytky v případě 

hlavního diastereoizomeru 71 – 86 %, avšak s nízkou diastereoselektivitou (dr. 1,3/1 – 

2,0/1).  
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