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Abstrakt  

 Tato diplomová práce se zabývá přípravou enantiomerně čistých bicyklických 

látek se sirným můstkem za využití organokatalytické cyklizační reakce. Jako vhodné 

substráty pro tuto reakci byly zvoleny dusík a síru obsahující heterocykly thiazol-2-ony 

a α,β-nenasycené aldehydy. Dále je v této práci studována spirocyklizační reakce na 

ketiminech odvozených od isatinu. Vhodnými substráty pro tyto reakce byly zvoleny 

nenasycené acylchloridy, dále pak trichlorosubstituované β-oxoestery a v neposlední 

řadě isokyanáty.  
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Abstract  

This diploma thesis is focused on the preparation of enaniomerically pure bicyclic 

compounds with sulfur bridge and based on organocatalytic cyclization reaction. 

Thiazolone-derived heterocycles with nitrogen and sulphur atom and α,β-unsaturated 

aldehydes were selected as suitable substrates for this reaction. Furthermore, 

spirocyclization reaction on isatin-derived ketimines was also studied in this work. Acyl 

chlorides, trichloro-substituted β-oxoesters, and isocyanates were selected as suitable 

substrates for this type of reaction. 
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Seznam zkratek 

Bn benzyl 

Boc terc-butyloxykarbonyl  

DCM dichlormethan 

DMAP dimethylaminpyridin 

DME dimethoxyethan 

DMF N,N‘-dimethylformamid  

DP-UAA dipeptid s močovinovou jednotkou (dipeptide-based urea-amide tertiary 

amine) 

dr poměr diastereomerů (diastereomeric ratio) 

ee enantiomerní přebytek (enantiomeric excess)  

ESI ionizace elektrosprejem (electro spray ionisation) 

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie (high performance liquid 

chromatography)  

HRMS hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (high resolution mass 

spectrometry)  

HWE Hornerova-Wadsworthova-Emmonsova reakce 

IR infračervená spektroskopie (infrared spectroscopy) 

i-PrOH isopropanol 

MeOH methanol 

NMR nukleární magnetická rezonance  

PPY pyrrolidinopyridin 

RVO rotační vakuová odparka  

TBME terc-butylmethylether  

THF tetrahydrofuran  

TLC tenkovrstvá chromatografie (thin layer chromatography)  

TMS trimethylsilyl  

p-TSA para-toluensulfonová kyselina 

UV ultrafialové záření 
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1. Úvod 
 V roce 1828 Friedrich Wohler v německém Frankfurtu při jednom z pokusů 

připravil z isokyanatanu amonného, do té doby pouze z přírody získávanou látku 

močovinu, a položil tak základy organické syntézy. Touto přípravou vyvrátil do té doby 

nepopiratelnou teorii o vis vitalis, přírodní síle, která je vlastní pouze živé hmotě a která 

jediná dokáže přeměňovat či vytvářet organické molekuly. Od tohoto objevu pokračoval 

vývoj organické chemie k moderní vědě. 

 Organická chemie, konkrétně její odvětví organická syntéza, je důležitou součástí 

každodenního života. Díky organické syntéze je možné připravit nové látky, ale i látky 

vyskytující se v přírodě. Syntéza umožňuje připravit ve velkém množství látky, které 

jsou hojně využívané v mnoha odvětvích průmyslu, jako je výroba léčiv, hnojiv, 

kosmetických přípravku apod. 

1.1 Opticky aktivní látky 

 Příprava opticky čistých látek má nepopiratelný význam a využití především 

ve farmaceutickém průmyslu. Jednotlivé enantiomery mají v achirálním prostředí 

shodné fyzikálně-chemické vlastnosti. Odlišné chování pozorujeme, jsou-li enantiomery 

vystaveny působení polarizovaného světla, kde oba enantiomery stáčí jeho rovinu do 

opačných směrů. Odlišná konfigurace enantiomerů se může projevovat i při jejich 

interakci v organismu. Opačné uspořádání jednoho enantiomeru pak může způsobovat 

jeho neúčinnost látky, naopak druhý enantiomer může vykazovat biologické účinky na 

organismus. Takovým příkladem může být léčivý přípravek citalopram, jehož S-izomer 

funguje jako inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a působí jako antidepresivum 

(Obrázek 1). U R-izomeru stejné látky nejsou pozorovány žádné účinky. Význam 

oddělení enantiomerů lze ukázat na případu makromolekul. Často na první pohled 

nepatrná změna v jednom chirálním centru, například posttranslační náhrada α-L 

aminokyseliny za α-D aminokyselinu v proteinovém řetězci, může být pro organismus 

letální. 
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Obrázek 1: Struktura (S)-citalopramu. 

 Použití enantiomerně čistých látek umožňuje zvýšení efektivity léčiv či lépe 

předpovídat osud léčiva v organismu. Přes polovinu léčiv uváděných v současné době 

na trh najdeme v°opticky čisté podobě
1
, proto je na optickou čistotu látek kladen stále 

velký důraz. Pro přípravu těchto látek se nejčastěji využívá tří metod, dělení racemátu, 

transformací z enantiomerně čistého substrátu a konečně přímou stereoselektivní 

syntézou prostřednictvím chirálního katalyzátoru či aditiva (Schéma 1). 

 

Schéma 1: Metody přípravy opticky obohacených látek. 

1.2 Enantioselektivní syntéza 

 Enantioselektivní či asymetrická syntéza je odvětvím organické syntézy 

zabývající se přípravou asymetrických látek. Z výše zmíněných možností přípravy se ve 

většině případů jedná o čistě syntetický přístup k enantiomerně obohaceným látkám. 

Předchozí metoda získávání enantiomerů z racemické směsi je ekonomicky nevýhodná. 
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Proto se hledaly a  hledají nové přístupy, které by umožnily provádět reakce poskytující 

produkty s co možná nejvyšším enantiomerním přebytkem. Nejefektivnější 

a  v posledních letech nejvyužívanější se ukázalo využití chirálních katalyzátorů. 

Výhoda reakcí řízených katalyzátorem spočívá především v tom, že z malého množství 

chirálního katalyzátoru lze připravit relativně velké množství opticky čistého substrátu. 

Katalytické metody můžeme rozdělit do následujících skupin
2
: 

1) Katalýza komplexy přechodných kovů 

2) Enzymatická katalýza 

3) Organokatalýza 

1.2.1 Organokatalýza 

 Organokatalýza, tedy využití malých organických chirálních molekul pro katalýzu 

chemických reakcí, je v současnosti vedle kovové a enzymové katalýzy jedním ze tří 

nejdůležitějších pilířů asymetrické syntézy. Samotné označení dostala organokatalýza 

počátkem jednadvacátého století díky Davidu W.C. MacMillanovi
3
.  

 Syntony pro přípravu organokatalyzátorů či jejich derivátů často najdeme 

v přírodě a využití těchto přírodních zdrojů není tak finančně nákladné ve srovnání třeba 

s katalyzátory obsahující přechodné kovy. Navíc v řadě reakcí katalyzovaných těmito 

látkami není potřeba striktně bezvodých podmínek. Výše zmíněné důvody vysvětlují 

rapidní nárůst organokatalytických reakcí v posledních letech. 

 Přestože největší rozmach zažila organokatalýza v 21. století, počátky využití 

primárních a sekundárních aminů či jejich solí najdeme už o století dříve v práci E. 

Knoevenagela
4
 který jimi katalyzoval aldolovou kondenzaci mezi β-ketoestery či 

malonáty a ketony či aldehydy. Jeho prací byli ovlivněni mnozí další. Například Dakin 

počátkem 20. století představil Knoevenagelovu reakci katalyzovanou primární 

aminokyselinou
5
. O dvě desítky let později Kuhn s Hofferem zjistili, že sekundární 

aminy mohou sloužit jako katalyzátory taktéž pro smíšené aldolové kondenzace 

aldehydů. Dalšími důležitými milníky v historii organokatalýzy byly hydrokyanace 

benzaldehydu za katalýzy derivátů chinolinových alkaloidů
6
 a Pracejusova adice 

methanolu na fenylmethylketen v přítomnosti O-acetyl chininu, která poskytovala 

produkt s 74% enantiomerním přebytkem
7
 (Schéma 2). 
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Schéma 2: Stereoselektivní adice methanolu na fenylmethylketen. 

 V 70. letech 20. století podstatně zasáhl do vývoje organické syntézy Stork
8
 se 

svým výzkumem v oblasti enaminové chemie, čímž dal základy pro mnoho dalších 

prací. Veliký průlom znamenala první asymetrická intramolekulární aldolizace 

katalyzovaná aminem, kterou nezávisle na sobě představili Sauer, Eder a Wiechert
9
 

roku 1971 a o tři roky později Hajos a Parrish
10

 (Schéma 3). 

 

Schéma 3: Hajoshova-Parrishova-Ederova-Sauerova-Wiechertova reakce. 

 Na přelomu 70. a 80. let došlo k velkému rozvoji typu organokatalytických reakcí 

zprostředkovaných skrze iontový pár. Inoue publikoval hydrokyanaci aldehydů za účasti 

chirální Brӫnstedovy báze
11

. Využití jednoduchých peptidů jako katalyzátorů najdeme 

v pozdějších pracích Jacobsena
12

 či Millera
13

. V devadesátých letech se objevilo několik 

prací zaměřujících se na produkci chirálních N,N-dimetylaminopyridinů
14

. Fu 

a°kolektiv dosáhli uspokojivých enantioselektivních přebytků až 82% při použití PPY 

či DMAP (Obrázek 2) jako katalyzátoru pro Steglichův přesmyk (Schéma 4)
15

. 
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Obrázek 2: Struktura ferrocenových chirálních katalyzátorů.  

 

Schéma 4: Steglichův přesmyk katalyzovaný chirálním ferrocenem PPY či DMAP. 

 O největší rozmach a rozšíření výhod organokatalýzy v oblasti enaminové chemie 

se postarali List, Barbas a°Lerner
16

. K rozvoji došlo i v oblasti iminiové katalýzy, 

především díky pracím Davida MacMillana
17

. Roku 2001 MacMillan představil Friedel-

Craftsovu reakci
18

. O dva roky později byl Takemotem vyvinut bifunkční katalyzátor 

na bázi thiomočoviny
19

. V roce 2004 Terada představil deriváty chirálních fosforečných 

kyselin
20

. Dalšími důležitými milníky v oblasti organokatalýzy byla epoxidace enalů
21

 

publikována Jөrgensenem v roce 2006 či katalytická aziridinace enalů
22

 vyvinutá 

Córdovou roku 2007. V tomtéž roce vyvinul MacMillan SOMO aktivaci
23

 a o dva roky 

později představil fotoredoxní katalýzu
24

. Výše zmíněné příklady dokazují, že oblast 

organokatalýzy je důležitou součástí organické syntézy. 

 Organokatalýzu lze formálně dělit podle typu interakce substrátu a katalyzátoru na 

nekovalentní a kovalentní katalýzu (Schéma 5). Pokud se katalyzátor koordinuje 

k substrátu pomocí vodíkových vazeb, například katalyzátory odvozené od močoviny 

či kyseliny čtverečné, hovoříme o nekovalentní katalýze. Do této kategorie spadají 

katalyzátory fázového přenosu. Kovalentní katalýza zahrnuje tvorbu polárních vazeb 

mezi katalytickou jednotkou a substrátem. 
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Schéma 5: Rozdělení organokatalýzy. 

 Jelikož je tato práce zaměřena na katalýzu zprostředkovanou aminy, 

v následujícím odstavci se zaměříme na aminokatalýzu. 

 

1.3 Aminokatalýza 
 Termín aminokatalýza souhrnně označuje reakce katalyzované primárními 

a sekundárními aminy probíhající ve většině případů skrze enaminové a iminiové 

intermediáty. Počáteční impuls přišel s výše zmíněnou Hajoshovou-Parrishovou-

Ederovou-Sauerovou-Wiechertovou reakcí (Schéma 3, str. 11). Následovala řada 

dalších reakcí
25

 v čele s objevem intramolekulární aldolové kondenzace katalyzované 

prolinem
26

 či derivátem imidazolidinonu katalyzovaná Dielsova-alderova reakce
17

. 

Katalýza skrze enaminové a iminiové uspořádání měla vliv na vývoj celé oblasti 

asymetrické organokatalýzy
27

. 

 

 



14 

1.3.1 Iminiová aktivace 

 Iminiová katalýza stejně jako enaminová tvoří přední aktivační módy v odvětví 

asymetrické aminokatalýzy. První práce zahrnující iminiovovu aktivaci byly provedeny 

na cykloadicích
28

, v současnosti je ale uplatňována obecně pro nukleofilní adiční 

konjugované reakce v β-pozici karbonylových sloučenin. 

 Typickými zástupci, které vytváří iminiové intermediáty jsou MacMillanovy 

imidazolidinonové katalyzátory (Obrázek 3-I), ale třeba i Jөrgensenův katalyzátor 

(Obrázek 3-II) či látky prolinolového typu (Obrázek 3-III). 

 

Obrázek 3: Katalyzátory využívané v iminiové aktivaci: I (MacMillanův katalyzátor II. 

generace), II (Jөrgensenův katalyzátor), III (prolinol). 

 

 Katalytický cyklus (Schéma 6) začíná kysele iniciovanou kondenzací karbonylu 

s aminem za vzniku iminiového uspořádání I. K tomu poté přistupuje nukleofil 

a dochází k β-funcionalizaci a vzniku enaminu II. V kyselých podmínkách dochází 

k opětovnému vzniku iminiového uspořádání III, které po hydrolýze IV poskytne 

produkt a regeneruje se katalyzátor. 
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Schéma 6: Cyklus zahrnující iminiovou aktivaci.  

 Iminiová aktivace se využívá v mnoha reakcích, příkladem může být 

intramolekulární Diels-Alderova reakce
29

. Imidazolidinonový katalyzátor ve formě soli 

p-TSA poskytl produkt s výbornou enantioselektivitou 98% (Schéma 7). Dalšími 

příklady jsou Mukaiyamova-Michaelova reakce silylooxyfuranů
30

 či Aza-Michaelova 

adice enalů
31

. 

 

Schéma 7: Enantioselektivní Dielsova-Alderova reakce trienalu katalyzovaná 

imidiazolidinonovým derivátem 
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1.3.2 Enaminová aktivace 

 Enaminová katalýza byla vyvíjena paralelně s katalýzou zprostředkovanou 

iminiovými intermediáty. Klíčovým objevem pro tento typ katalýzy byla prolinem 

katalyzovaná intermolekulární aldolová reakce vyvinutá Listem a jeho spolupracovníky 

v roce 2000
32

.  

 Enaminová katalýza umožňuje reakce  enolizovatelných ketonů či aldehydů 

s mnoha dostupnými elektrofily. Nejčastějšími reakcemi probíhající přes enaminovou 

aktivaci jsou aldolové reakce a reakce Mannichova typu. Enaminový katalytický cyklus 

(Schéma 8) je zahájen reakcí primárního či sekundárního aminu s karbonylovou 

sloučeninou I za vzniku iminiového iontu. Následně dochází k odštěpení α-vodíku 

na karbonylu II a vzniku enaminového uspořádání. V dalším kroku k enaminu 

přistupuje elektrofil III a utváří se nová C-C vazba. Tento krok řídí konečnou 

selektivitu reakce, jelikož elektrofil může přistupovat pouze z jedné strany. V posledním 

kroku IV dochází k hydrolýze iminiové jednotky, čímž vznikne produkt a dojde k 

uvolnění katalyzátoru. 

 

 

Schéma 8: Cyklus zahrnující enaminovou aktivaci. 



17 

V případě enaminové aktivace můžeme rozlišit různé typy aktivačních módů
33

  

 

Schéma 9: Typy enaminových aktivačních módů. 

 V prvním případě se jedná o elektrofily, které mají jednoduchou vazbu, jako jsou 

třeba alkylhalogenidy. Formálně se pak v tomto případě jedná o nukleofilní substituci 

a  z reakce se uvolňuje odstupující skupina (Z-H). Jiný případ nastává, pokud 

je elekrofilem funkční skupina obsahující dvojnou vazbu - imin, Michaelův akceptor 

a  další. Tady pak dochází k nukleofilní adici enaminového intermediátu na elektrofil. 

Typickým zástupcem katalyzátoru využívaným na enaminové aktivace je prolin. 

Enaminová katalýza může být využita i v totální syntéze látek, příkladem je reakce, kde 

je (S)-prolin využit v syntéze kokainu
34

 s enantiomerním přebytkem 86% (Schéma 10). 

 

Schéma 10: Využití (S)-prolinu v totální syntéze kokainu. 
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1.4 Chemie heterocyklů 

 Heterocyklické sloučeniny představují základní součást organické chemie. Z více 

než 20°milionů známých chemických sloučenin představují přibližně polovinu
35

. 

Heterocyklickou sloučeninou se nazývá taková, která má ve své struktuře mimo uhlíku 

obsahují jiné atomy - heteroatomy. Nejčastějšími heteroatomy v molekulách jsou dusík, 

síra nebo fosfor. Méně často pak najdeme látky obsahující selen, křemík či třeba bor
36

. 

Aromatická heterocyklická jádra jsou známá již od prvních organochemických studií, 

příkladem může být alloxan izolovaný oxidací  kyseliny močové Brugnatellim v roce 

1818 (Schéma 11).  

 

Schéma 11: Oxidace kyseliny močové provedená v roce 1818. 

 O dvacet let později byly Wohlerem a Leibigem popsány pyrimidinové a purinové 

deriváty. První thiofenový derivát, tetrafenylthiophen, byl objeven v roce 1844. 

Při  syntéze modrého barviva indofeninu se dlouho věřilo, že vzniká v reakci isatinu 

s benzenem. Victor Mayer v roce 1882 objevil, že tato látka vlastně vzniká reakcí jedné 

složky surového benzenu a to právě thiofenu
37

. Roku 1960 se Woodwardovi podařilo 

syntetizovat chlorofyl
38

 de novo, čímž pomohl k objasnění funkce chlorofylu v procesu 

fotosyntézy. Dalším důležitým milníkem v oblasti chemie heterocyklů bylo objevení 

Chargaffových pravidel, které říká, že počet purinových a pyrimidinových bazí v DNA 

je stejný. Pomohl tak objasnění role, kterou heterocykly hrají v lidském genetickém 

kódu.  
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1.4.1 Thiazol a jeho deriváty 

 Thiazoly jsou pětičlenné cyklické látky obsahující dusík a síru se zápachem 

podobným pyridinu. Patří ke skupině azolů stejně jako například pyrazoly, oxazoly 

či  imidazoly (Obrázek 4). 

 

Obrázek 4: Struktura heterocyklů patřící k azolům (zleva thiazol, imidazol, pyrazol, 

oxazol).  

 Deriváty thiazolu byly prvně popsány Hantschem v roce 1887, i když 

benzothiazol byl znám už od roku 1879. Jeho strukturní jednotka se uplatňuje 

ve  výstavbě složitějších biologických látek. Nejdéle známou molekulou obsahující 

thiazolovou jednotku je thiamin, známý jako vitamín B1 (Obrázek 5).  

 

Obrázek 5: Struktura vitamínu B1. 

Tento heterocyklus a jeho deriváty - thiazolony představují vhodné prekurzory pro 

syntézu chemicky mnohem komplexnějších molekul. Podobně jako azlaktony 

či imidazolony vykazují zajímavé charakteristiky: a) lze je snadno enolizovat za 

mírných podmínek b) kvůli jejich cyklické formě je fixována rovnováha mezi keto a 

enol formou, což umožňuje kontrolovat stereoselektivitu c) díky substituci v α-poloze je 

v  reakci s elektrofilem tvořeno nové kvartérní stereogenní centrum d) výsledné adukty 

lze snadno hydrolyzovat na příslušné funkcionalizované karboxylové kyseliny a jejich 

deriváty. Takto vzniklé kvartérní uhlíkové centrum, navíc v přítomnosti biogenní síry, 

je žádoucím motivem, který lze nalézt v přírodních či uměle vytvořených látkách 

se zajímavými farmakologickými vlastnostmi
39

 (Obrázek 6).  
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Obrázek 6: Příklady biologicky aktivních látek obsahující síru nebo dusík. 

Zároveň se ale klade důraz na chirální podobu látek, proto se v posledních letech 

uplatňuje asymetrický přístup k vývoji nových metod přípravy. Potenciál těchto 

substrátů objevil v roce 2013 Palomo, který představil vysoce stereoselektivní 

1,4 -konjugovanou adici thiazolonů na nitroalkeny katalyzovanou chirální 

Brønstedovou bazí (Schéma 12, Obrázek 7)
40

.  

 

Obrázek 7: Příklad chirální Brønstedovy báze. 

Tyto adukty s enantiomerními přebytky až 99% dále byly podrobeny transformaci 

na α,α -disubstituované merkaptokarboxylové kyseliny. Tím výrazně přispěl k rozšíření 

metod pro přípravu chirálních terciárních thiolů.  

 

Schéma 12: Adiční reakce thiazolonů na nitroolefiny s transformací na substituovanou 

merkaptokarboxylovou kyselinu. 
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Terada v roce 2016 využil thiazolonů jako vhodných pronukleofilů pro syntézu 

enantiomerně obohacených α,β-diaminokyselin. Inspiraci hledal v několika předchozích 

publikacích, které se zabývaly reakcí Mannichova typu na azlaktonech a katalyzované 

chirálními fosforečnými kyselinami
41

. Zatímco aromatické iminy vykazovaly excelentní 

výsledky, úspěšnost reakcí s alifatickými iminy byla limitována nízkou stabilitou a 

reaktivitou těchto struktur. Jako vhodné nukleofily byly zvoleny deriváty thiazolonu 

kvůli zvýšené kyselosti příslušného α-vodíku.  

 

Schéma 13: Příprava aminokyselin reakcí thiazolonu s acetamidiminem. 

Reakce enamidu generovaným in situ se substituovanými thiazolony byly 

katalyzovány rovněž chirální fosforečnou kyselinou (Schéma 13). Připravené 

diaminokyseliny byly izolovány v dobrých výtěžcích a enantioselektivitou až 99%. 

Ve stejném roce Jiang publikoval hned tři studie reakcí na thiazolonech. Jednou 

z nich byla anulační reakce těchto substrátů a N-itacoimidů za vzniku 

spirosloučenin
42

(Schéma 14). Tyto reakce byly katalyzovány látkami na bázi dipeptidů, 

které tato skupina vyvíjela v jiné práci (Schéma 16). Produkty této reakce byly 

izolovány s výtěžkem až 98 % a enantiomerními přebytky od 64 do 93 %.  
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Schéma 14: Spirocyklizační reakce thiazolonů s N-itacoimidy. 

Ve druhé práci publikoval vysoce chemo a stereoselektivní 1,4 adiční reakce mezi 

5H-oxazol-4-ony a maleiimidy (Schéma 15). Jako katalyzátor byl taktéž využit 

katalyzátor DP-UAA (Obrázek 6, str. 20) na bázi dipeptidu s močovinovou jednotkou 

(dipeptide-based urea-amide tertiary amine). Příslušné produkty byly získány 

ve vysokých výtěžcích a enantiomerními přebytky do 97% 
43

. 

 

Schéma 15: Adiční reakce thiazolonů s maleidimidy. 

 Vedle adičních reakcí se Jiang a kolektiv zabývali také dalšími anulačními 

reakcemi, přičemž navázal na předchozí práci Paloma a jeho konjugovanou adici 

s nitroolefiny. Autoři se v této studii zaměřili na vývoj katalyzátorů, které by 

katalyzovaly [4+2] anulační reakci
44

 s co nejvyšší enantioselektivitou (Schéma 16). 

Cílem autorů bylo připravit sloučeniny se sirným můstkem, jelikož tento motiv najdeme 

v klíčových intermediátech syntézy pestré škály biologicky důležitých heterocyklických 

sloučenin, například thiofenů
45

 či chinazolinů
46

. 

 

Schéma 16: [4+2]-cyklizační reakce nitroolefinů a thiazolonů. 
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 Autoři nejprve testovali katalyzátory na bázi thiomočovinových terciálních aminů. 

Získali cílenou sloučeninu v přiměřeném výtěžku, nicméně s nulovou či velmi nízkou 

enantioselektivitou. Proto se zabývali modifikací těchto katalyzátorů a vyvinuli 

katalyzátor DP-UAA, který obsahuje dvě L-terc-leucinové jednotky spojené amidovou 

vazbou (Obrázek  8) a je stéricky náročnější. Také obsahuje o jedno vazebné místo 

navíc. Obě tyto vlastnosti vedly k výraznému navýšení výtěžků a velmi dobrým 

enantiomerním přebytkům od 86% do 95%.  

 

Obrázek 8: Chirální katalyzátor DP-UAA s leucinovými jednotkami. 

 Výše zmíněné příklady ukazují, že v případě asymetrické syntézy bicyklických 

sirných sloučenin nalezneme potenciál pro přípravu látek se zajímavými biologickými 

účinky. Nabízí se využití různých dalších reagentů, které by mohly s thiazolovými 

cykly tvořit atraktivní molekuly, například α,β-nenasycené aldehydy. Cyklizační reakce 

s těmito substráty je předmětem této práce. 
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2. Cíle práce 

 Cílem této diplomové práce byl vývoj nové organokatalytické cyklizační 

a  spirocyklizační reakce pro přípravu enantioměrně čistých sloučenin, které ve své 

struktuře obsahují atom síry či dusíku. Tato práce zahrnovala několik dílčích kroků: 

1. Syntéza substrátů pro cyklizační reakci (thiazol-2-ony, ketiminy, některé 

α,β-nenasycené aldehydy). 

2. Optimalizace podmínek pro organokatalytické cyklizační reakce. 

3. Vymezení rozsahu cyklizační reakce (studium vlivu substituentu na substrátech). 
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3. Výsledky a diskuze 

3.1 Organokatalytická cyklizační reakce vedoucí k bicyklickým 

sloučeninám 

 Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole (Cíle práce), tématem této práce byla 

příprava bicyklických sloučenin se sirným můstkem. Oproti nedávno uveřejněné práci 

Jianga
44

 byly v námi navržené cyklizační reakci použity thiazol-2-ony a α,β-nenasycené 

aldehydy jako výchozí sloučeniny za katalýzy sekundárními aminy (aktivace enalů, 

př. Hayashiho, Jөrgensenův, MacMillanův katalyzátor), případně bifunkčními 

katalyzátory (aktivace enalu a thiazol-2-onů, Schreinerova močovina). 

 

Schéma 17: Navržená organokatalytická cyklizační reakce thiazol-2-onů 

s α,β-nenasycenými aldehydy. 

 Pro námi navrženou cyklizační reakci je klíčovou vlastností schopnost enolizace 

výchozích thiazol-2-onů. Tyto látky se mohou vyskytovat ve dvou resonančních 

strukturách (keto-enol, Obrázek 9). Enol forma thiazol-2-onů  umožňuje nukleofilní 

atak na dvojnou vazbu aktivovaného aldehydu (viz. Mechanismus, kap.3.1.4).  

 

Obrázek 9: Resonanční struktury thiazol-2-onu. 
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3.1.1 Příprava výchozích látek 

3.1.1.1 Příprava 5-substituovaných thiazol-2-onů
47

 

 Pro tuto navrženou organokatalytickou cyklizaci bylo nejprve nutné připravit si 

vhodné síru obsahující substráty, 5-substituované thizaol-2-ony 3a-c.Příprava těchto 

látek vycházela z thiomléčné kyseliny 1 a  příslušného karbonitrilu 2a-c v prostředí 

pyridinu při 120 °C. 5-Substituované thiazol-2-ony 3a-c byly připraveny ve výtěžcích 

od 32 % do 91 %, kdy nejlepšího výsledku bylo dosaženo s 2-pyridyl derivátem 

thizol-2-onu. 

 

Schéma 18: Příprava substituovaných thiazolonů. 

3.1.1.2 Příprava α,β-nenasycených aldehydů 

 Dále byly připraveny dva α,β-nenasycené aldehydy 6b-c modifikovanou 

Wittigovou reakcí
48

 z alkylidentrifenylfosforanu 4 s příslušným aldehydem 5b-c 

v toluenu za zahřívání na 90 °C.  

 

Schéma 19: Wittigova reakce pro přípravu výchozích aldehydů. 

 Oba α,β-nenasycené aldehydy byly získány jako čisté E-izomery po 

chromatografii na sloupci silikagelu ve výtěžku 45 % (6b) a 75% (6c) (Obrázek 10). 

Ostatní enaly 6a, 6d-h použité do cyklizační reakce byly dostupné z komerčních nebo 

laboratorních zdrojů.  
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Obrázek 10: α,β-nenasycené aldehydy připravované Wittigovou reakcí. 

3.1.2 Organokatalytická cyklizační reakce 

3.1.2.1 Nalezení podmínek pro cyklizační reakci 

 Po přípravě výchozích látek bylo přikročeno k pokusům vedoucím k nalezení 

podmínek navržené cyklizační reakce thiazol-2-onů s nenasycenými aldehydy. V této 

části byl nejprve kladen důraz především na výtěžek reakce, a následně pak 

na  enantiomerní čistotu produktů za zvolení vhodného katalyzátoru. Prvotní podmínky 

(toluen, 25 °C) byly zvoleny na základě nedávno uveřejněné práce Jianga
44

.  

 

Schéma 20: Organokatalytická reakce thiazolonu s nenasyceným aldehydem. 

 Byla testována celá řada katalyzátorů a výsledky jsou shrnuty v tabulce 1. 

Je patrné, že jako jediné účinné katalyzátory se ukázaly být sekundární aminy 

Hayashiho typu (Obrázek 11).  

 

Obrázek 11: Katalyzátory Hayashiho typu použité v navržené cyklizační reakci. 

 Reakce s Hayashiho katalyzátorem v toluenu bez přídavku aditiva poskytla 

produkt v nízkém výtěžku 18 %. Nízký výtěžek byl způsoben neúplnou spotřebou 
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výchozích látek. Po přídavku Schreinerovy thiomočoviny pro zvýšení rozpustnosti 

výchozího thiazol-2-onu bylo také pozorováno mírné zvýšení výtěžku na  35  %. 

V případě použití Jөrgensenova katalyzátoru byl získán produkt ve výtěžku 30% 

Reakční čas obou reakcí byl 7 dní a nebyla pozorována plná konverze výchozích látek 

(Tabulka 1, reakce 3). 

 

Obrázek 12: Struktura dalších katalyzátorů použitých pro cyklizační reakci.  

Tabulka č. 1 Vymezení efektu katalyzátoru pro cyklizační reakci. 

 

 Byla testována řada dalších katalyzátorů (Obrázek 12), s kterými reakce 

nepobíhala nebo poskytovala jenom stopy produktu. Jako nejvhodnějším byl shledán 

Hayashiho katalyzátor, proto bylo dále pracováno s ním.  

 Následně jsme se zaměřili na volbu vhodného rozpouštědla, abychom docílili 

lepších výtěžků a diastereoselektivity reakce. V tabulce 2 jsou shrnuty výsledky reakcí 

v různých rozpouštědlech. Zajímavých výsledků bylo dosaženo v benzenu a v toluenu 
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při zahřívání na 40 °C (Tabulka 2, reakce 3, 4). Povedlo se navýšit výtěžek reakce 

a rovněž byl produkt získán s vysokou enantiomerní čistotou. Na druhou stranu jsou obě 

tyto reakce komplikovány vznikem vedlejších produktů (acyklických aduktů, dalších 

diastereomerů, produktů rozpadu thiazol-2-onu). Tyto látky se nepodařilo z reakční 

směsi izolovat. Tudíž byly hledány podmínky, ve kterých by došlo ke zlepšení poměrů 

těchto látek. Nejvyšší poměrové zastoupení hlavního diastereomeru 8a vůči vedlejším 

produktům bylo pozorováno v diethyletheru, nicméně v této reakci došlo k výraznému 

snížení enantiomerního přebytku. V dichlormethanu došlo ke snížení reakčního času 

vůči ostatním reakcím, oproti tomu byl pozorován nárůst acyklického aduktu ve směsi. 

Tabulka č. 2 Hledání vhodného rozpouštědla pro cyklizační reakci. 

 

 

 V toluenu za laboratorní teploty bylo dosaženo výtěžku 35 % a poměrně vysokého 

enantiomerního přebytku. Rovněž byla pozorována přiměřeně vysoká selektivita reakce. 

Vzhledem k tomu, že se výtěžek reakce nepovedlo výrazně navýšit, byly dále hledány 

podmínky za použití toluenu jako rozpouštědla. 
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 V rámci zjišťování optimálních podmínek za účelem navýšení výtěžku byla 

provedena také reakce s chirálním diaminem, který obsahuje sekundární a zároveň 

terciární amin. 

 

Tabulka č 3 Hledání vhodného rozpouštědla v reakci s chirálním diaminem. 

 

 Při studiu modelové reakce za katalýzy diaminem byl jako základní substrát 

zvolen p-nitrocinnamaldehyd kvůli snazšímu sledování konverze pomocí NMR. Reakce 

s tímto bifunkčním katalyzátorem byla nejprve provedena v toluenu. V této reakci bylo 

pozorováno výrazné snížení reakční doby a taktéž bylo pozorováno navýšení výtěžku. 

Ovšem jak bylo zjištěno, izolovaným produktem je směs dvou neseparovatelných 

diastereoizomerů. Selektivní tvorbu pouze jednoho z diastereomerů se nepodařilo ani za 

použití dalších rozpouštědel (Tabulka 3). 
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 Výtěžky v tabulce jsou vztaženy na směs obou izomerů. Ve většině případů došlo 

k rapidnímu zkrácení reakční doby oproti předchozím reakcím. Z tabulky je dále patrné, 

že v nepolárních a chlorovaných rozpouštědlech je poměrově více zastoupen 

požadovaný izomer 8e, tento poměr však není nikterak výrazný. Polární rozpouštědla 

nejsou pro tuto reakci vhodná, reakční čas se prodloužil, výtěžky se snížily (DME, 

tab. 3, reakce 6), v případě acetonitrilu reakce neposkytovala žádný produkt. 

U éterických rozpouštědel lze nalézt rozdílné trendy. Zatímco reakce v tetrahydrofuranu 

probíhala 7 dní, aniž by došlo k úplné spotřebě výchozí látky, navíc vznikal přednostně 

opačný diastereoizomer 8e
,
, při použití diethyletheru reakce probíhala 1 den. Navíc byl 

opět více zastoupen požadovaný produkt 8e. V dalším éterickém rozpouštědle TBME 

došlo ke snížení diastereoselektivity reakce. 

 Úskalím těchto reakcí byla nedělitelnost směsi diastereomerů 8e a 8e
,
 na sloupci 

silikagelu. Ačkoliv byly snahy o nalezení vhodných podmínek, nepodařilo se tuto směs 

látek 8e a 8e
, 
rozdělit za pomocí kapalinové chromatografie. 

 Pokud byl jako substrát použit nesubstituovaný cinnamaldehyd v reakci 

s diaminem v toluenu, podařilo se získat látku 8e jako čistý diastereomer, u kterého byl 

zjištěn enantiomerní přebytek 5%. Vzhledem k velice nízké enantioselektivitě reakce 

bylo od tohoto katalytického systému upuštěno. 
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 Použití kyselé thiomočoviny pro zvýšení rozpustnosti výchozího thiazol-2-onu 

vedlo ke snížení diastereoselektivity reakce. Proto byl dále studován vliv báze na 

cyklizační reakci. Výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 4.  

Tabulka č. 4 Zvolení vhodné báze jako aditiva 

 

 

 Při použití organické báze triethylaminu se podařilo eliminovat vznik vedlejších 

produktů (acyklické produkty, produkty rozpadů thizol-2-onu) reakce. Produkt 8a byl 

izolován v nízkém výtěžku (30 %) a ve formě jednoho diastereomeru s vysokým 

enantiomerním přebytkem 85 %. Použití anorganických bazí (uhličitan draselný, cesný) 

vedlo k mírnému nárůstu výtěžku reakce, ovšem nevedlo ke zlepšení selektivity reakce. 

 Výtěžek se stále nepovedlo navýšit nad 50 %. Jedna z příčin nízkých výtěžků byla 

obtížná separace produktu na sloupcové chromatografii či pomocí TLC. Z tohoto 

důvodu jsme se vrátili k použití Jөrgensenova katalyzátoru, se kterým bylo dosaženo 

podobného výsledku jako s Hayashiho katalyzátorem (Tabulka č. 1, reakce 3, str. 25). 

V případě použití Jөrgensenova katalyzátoru a uhličitanu draselného (Tabulka 4, reakce 
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5,6) došlo k navýšení výtěžku reakce, ovšem omezit vznik diastereomerů či acyklických 

produktů se zdařilo pouze při použití 0,1 ekvivalentu K2CO3. V tomto případě byla látka 

8a izolována s výtěžkem 58 % a vysoká enantioselektivitou 98 % ee. Tento výsledek 

se  ovšem nepodařilo reprodukovat. Za nejvhodnější podmínky byl zvolen Jөrgensenův 

katalyzátor bez použití jakéhokoliv aditiva (Tabulka 4, reakce 9). Tato reakce poskytuje 

produkt s průměrným výtěžkem a výbornou diastereoselektivitou i enantioselektivitou. 

3.1.2.2 Zvolení vhodného rozpouštědla pro cyklizační reakci 

 Jak již bylo zmíněno výše, jako nejvhodnějším katalyzátorem pro tuto reakci byl 

nalezen Jөrgensenův katalyzátor, bez přídavku aditiv. Dále bylo přistoupeno 

k opětovnému nalezení nejvhodnějšího rozpouštědla. Výsledky jsou shrnuty 

v tabulce  5. 

Tabulka č. 5 Zvolení vhodného rozpouštědla pro cyklizační reakci 

 

 

 U všech těchto reakcí docházelo k znečištění látek pravděpodobně rozkládající se 

výchozí látkou. Protože tato nečistota nešla oddělit na běžném silikagelu pomocí 

sloupcové chromatografie, byly tyto látky dále děleny na sloupci reverzního silikagelu.  
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 Obecně lze říci, že nepolární či éterická rozpouštědla jsou pro cyklizační reakci 

vhodnější než polární, ve kterých reakce neprobíhají nebo poskytují nízký výtěžek. 

Podobně jako v případě použití Hayashiho katalyzátoru v prvotním screeningu 

(Tabulka  1, str. 28) probíhá reakce nejrychleji v dichlormethanu. Reakce probíhá 

s nízkým výtěžkem 30 %, proto tato látka nebyla dále čištěna na reverzním silikagelu. 

Nejvyšší výtěžek byl pozorován u rekce v THF. Téměř shodný výtěžek byl získán 

reakcí probíhající v TBME, navíc byl zjištěn velmi vysoký enantiomerní přebytek 99 %. 

Vzhledem k tomu bylo TBME zvolen jako nejvhodnější rozpouštědlo. 

3.1.3 Vymezení rozsahu cyklizační reakce 

 Po nalezení vhodného katalyzátoru a rozpouštědla byl vymezen rozsah použití 

této reakce. Byly testovány jednak 5-substituované thiazol-2-ony, a rovněž 

α,β-nenasycené aldehydy substituované na aromatickém jádře. Veškeré výsledky jsou 

shrnuty v tabulce 6. 

 V případě p-chlorocinnamaldehydu byl pozorován relativně vysoký výtěžek 

(48%) a také vysoký enantiomerní přebytek (90 %). Reakce s p-methylsubstituentem na 

aromatickém jádře enalu poskytla produkt 8f s ucházejícím výtěžkem (39%) 

a  excelentní enantioselektivitou 99% ee. U derivátů cinnamaldehydu substituovaných 

elektron-odtahujícími skupinami p-nitro a p-kyano došlo k výraznému poklesu 

enantiomerních přebytků.  

 V případě p-methyl (elektron-donující skupiny) byl výtěžek průměrně vysoký, 

ovšem enantiomerní přebytek velmi vysoký (99%). Nejvyšší výtěžek (70 %) a rovněž 

vysoký enantiomerní přebytek (96 %) můžeme pozorovat v případě o-kyano derivátu 

(Tabulka 6, reakce 6).  
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Tabulka č. 6 Vymezení rozsahu cyklizační reakce 

  

 

 Vedle vlivu substituentu na aromatickém jádře enalů lze porovnat vliv různě 

5-substituovaných thizol-2-onů na reakci. V případě fenylového derivátu je patrné 

výrazné navýšení enantioselektivity reakce oproti 2-pyridyl derivátu. Při použití 

2-chinolinového substituentu na thizol-2-onu reakce poskytla pouze stopy produktu. 
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3.1.4 Navržený mechanismus organokatalytické cyklizační reakce 

 Na základě výsledků byl navržen pravděpodobný mechanismus cyklizační reakce 

(Schéma 21).  

 

 

Schéma 21: Navržený mechanismus organokatalytické cyklizační reakce. 

 Cyklus reakce začíná kondenzací I sekundární aminu (Jөrgensenův katalyzátor) 

s enalem, čímž vznikne iminiové uspořádání. K takto aktivovanému aldehydu přistupuje 

nukleofil II (thiazol-2-on) a atakuje dvojnou vazbu na iminu. Dojde ke konjugované 

adici na aldehyd III a vzniku enaminového uspořádání. Volný elektronový pár 

na dusíku iniciuje atak dvojné vazby na elektrofilní uhlík (C-5) thiazol-2-onu a dojde 

k cyklizaci. V posledním kroku se hydrolyzuje iminiové uspořádání IV a dojde 

k uvolnění katalyzátoru zpět do cyklu. 
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3.2 Další cyklizační reakce  

 Jako původní projekt v rámci diplomové práce byla prováděna spirocyklizační 

reakce na ketiminech odvozených od isatinu 18, abychom rozšířili paletu 

enantioselektivních příprav dusíkatých látek obsahující kvartérní stereogenní centrum. 

Oproti organokatalytickým  reakcím s aldiminy,které jsou dobře známé, jsou ketiminy 

stéricky více náročné a tudíž představují výzvu pro organické chemiky.  

 Jako reakční partneři pro ketiminy byly zvoleny α,β-nenasycené acylchloridy 

(Schéma 22), β-oxoestery (Schéma 23) a benzylisokyanátem (Schéma 24).  

 

Schéma 22: Spirocyklizační reakce ketiminů s α,β-nenasycenými acylchloridy. 

 

Schéma 23:Spirocyklizační reakce ketiminů s β-oxoestery 

 

Schéma 24: Spirocyklizační reakce ketiminů s isokyanátem 
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3.2.1 Příprava výchozích látek pro spirocyklizační reakce 

 Pro tyto cyklizační organikatalytické reakce bylo nutné připravit si některé 

výchozí látky. Jednalo se o přípravu ketiminů vycházející z isatinu, dále nenasycených 

acylchloridů, derivátů 3-fenylbut-2-enové kyseliny. Také byly připraveny 

ethyl-4,4,4-trichloro-3-oxobutanoáty. Pro reakci znázorněnou na schématu 26 bylo 

nutné připravit též katalyzátory (deriváty chinolinových alkaloidů). 

3.2.1.1 Příprava výchozích látek - ketiminů
49,50,51

 

 Pro přípravu výchozího ketiminu bylo nejprve připraveno aza-Wittigovo činidlo 

reakcí Boc-anhydridu s hydrazinem a následnou reakcí s dusitanem sodným 

a  trifenyfosfinem (Schéma 25). Reakce poskytla látku 17 v konečném výtěžku 58 %. 

 

Schéma 25: Příprava Aza-wittigova činidla. 

 Příprava požadovaného ketiminu vycházela z isatinu. N-Benzylací byla 

připravena látka 19 (Schéma 26). Následnou aza-Wittigvou reakcí byl připraven ketimin 

20 jako čistý izomer Z ve výtežku 56 %. 

 

Schéma 26: Benzylace isatinu s následnou aza-Wittigovou  reakcí. 
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3 2.1.2 Příprava výchozí látky – nenasyceného acylchloridu
52

 

 Při přípravě nenasyceného acylchloridu se vycházelo z acetofenonu, který byl 

převáděn na příslušný ester reakcí s triethylphosphonoacetátem 

Hornerovou-Wadsworthovou-Emmonsovou (HWE) reakcí. Výsledky jsou zobrazeny 

v Tabulce 7. 

Tabulka č. 7 Hledání vhodného rozpouštědla pro HWE reakci. 

 

 

 Jako jeden způsob přípravy esteru byla také provedena Wittigova reakce, nicméně 

tato reakce neposkytovala požadovaný produkt. 

 

Schéma 27: Neúspěšná Wittigova reakce. 

 Připravený ester byl dále hydrolyzován na příslušnou kyselinu pomocí vodného 

roztoku KOH, kyselina byla izolována ve výtěžku 89 %. Připravená kyselina byla 

převáděna na chlorid kyseliny v přítomnosti oxalylchloridu a DMF jako katalyzátoru 

(Schéma 28). Tato reakce poskytla acylchlorid 14 s výtěžkem 76 %. 
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Schéma 28: Hydrolýza esteru na karboxylovou kyselinu a následná chlorace kyseliny. 

 Tato 3-fenylbut-2-enová kyselina byla připravována i metodou Knoevenagelovy 

kondenzace
53

 pod mikrovlnným zářením, ovšem za těchto podmínek se nepodařilo 

požadovanou kyselinu připravit (Schéma 29). 

 

Schéma 29: Knoevenagelova kondenzace acetofenonu s malonovou kyselinou. 

3.2.1.3 Příprava ethyl-4,4,4-trichloro-3-oxobutanoátů
54 

Pro adiční reakce a následné cyklizace byly též připraveny i trichlorované 

acetoacetáty 23 a 25 reakcí příslušných orthoesterů 22 a 24 s trichloracetyl chloridem 21 

v přítomnosti 0,5 ekvivalentu pyridinu. Reakce neprobíhaly do plné konverze. Produkt 

23 a 25 byly získány destilací za sníženého tlaku ve výtěžku 9 a 30 %. 

 

 

Schéma 30: Příprava ethyl-4,4,4-trichloro-3-oxobutanoátů. 



41 

3.2.1.4 Zavádění chránících skupin na katalyzátory 
55

 

 V průběhu studia cyklizačních reakcí byly vedle komerčních katalyzátorů byly též 

použity některé katalyzátory odvozené od chinolinových alkaloidů připravené 

v průběhu diplomové práce. Byly provedeny pokusy o zavedení trimethylsililové nebo 

benzylové chránící skupiny na hydroxylové funkční skupiny. Zavedení TMS.skupiny 

poskytlo produkt 27a ve výtěžku 83 %. Naopak benzylační reakce neposkytla 

požadované produkty. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 8. 

 

Schéma 31: Zavádění chránících skupin na chinolinové alkaloidy. 

Tabulka č. 8 Zavádění chránících skupin na chinolinové deriváty alkaloidů. 
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4. Experimentální část 

4.1 Obecné poznámky k experimentální části  

Výchozí látky a činidla byly zakoupeny u firem Sigma-Aldrich a Penta v p.a. 

čistotě a  byly přímo použity do reakcí. Rozpouštědla byla zakoupena v HPLC kvalitě 

u firem Lab-Scan analytical sciences a Lach-Ner. Všechna rozpouštědla použitá do 

reakcí byla přečištěna destilací. 

Průběh reakcí a čistota produktů byly sledovány na TLC silikagelových deskách 

Kieselgel 60 F254 (Sigma Aldrich, 20 × 20 cm). Detekce TLC desek byla provedena 

pomocí UV záření (model NU – 6 KL; o vlnové délce 254 nm a 366 nm). Poté byly 

desky vyvolány ponořením v detekčním činidle ninhydrinu (ninhydrin (2 g) a ethanol 

(96 %; 100 ml)) nebo AMC (kyselina fosfomolybdenová (25 g), hydrát síranu ceričitého 

Ce(SO4)2·H2O (10 g), kyseliny sírové H2SO4 (1 l, 1,2 M) a následným zahřátím 

horkovzdušnou pistolí na 100–200  °C. 

Separace produktů byla prováděna sloupcovou chromatografií, pro kterou byl 

používán silikagel Kieselgel 60 (63-200 μm; Merck 7734). Separace něterýc produktů 

byla prováděna na reverzním silikagelu C18 90 (40-63 μm )od firmy Sigma Aldrich. 

Rozpouštědla použitá jako mobilní fáze byla zakoupena v p.a. čistotě a přečištěna 

destilací. Složení použitých mobilních fází je uváděno u jednotlivých látek. 

Pro odpaření rozpouštědel z produktů či reakčních směsí byla použita rotační 

vakuová odparka (RVO) BuchiRotavapor R-200. Produkty byly zbaveny zbytkových 

rozpouštědel na olejové vakuové pumpě. 

NMR spektra byla změřena na přístrojích Varian UNITY INOVA – 300 (1H 

spektra při 299,95 MHz, Bruker AVANCE III HD 400 MHz (1H spektra při 400,13 

MHz a 13C spektra při 100,61 MHz) Látky byly měřeny v CDCl3 nebo deuterovaném 

DMSO Chemické posuny δ byly referencovány vždy vůči residuální protonům tohoto 

rozpouštědla. Chemický posun CDCl3 pro 1H NMR spektra je δ = 7,26 ppm a pro 13C 

spektra je δ = 77,00 ppm. Chemické posuny δ jsou uváděny v ppm a hodnoty 

interakčních konstant J v Hz. 

Hmotnostní spektra byla měřena na přístroji Esquire 3000, vzorky měřeny 

v roztoku CHCl3 nebo MeOH. Byla použita ionizační technika ESI. Hmotnostní 



43 

spektrometrie HRMS byla měřena na přístroji Q-TOP COMPACT BRUKER, jako 

rozpouštědlo byl použit CHCl3 nebo methanolu. Byla použita ionizační technika ESI 

a technika TOF. 

IČ spektra byla měřena na spektrometru Nicolet Avatar 370 FTIR. Metodou 

použitou k  měření byla difúzní reflektance (DRIFT) v KBr tabletě. Vlnočty v 

experimentální části jsou uvedeny v cm-1. 

Specifické optické otáčivosti byly měřeny v CHCl3, případně MeOH při 25 °C 

na  polarimetru AUTOMATIC POLARIMETR, Autopol III (Rudolph research, 

Flanders, New Jersey). Hodnoty specifické optické otáčivosti jsou uvedeny v 10
-1

 

Deg∙cm2∙g-1, hodnoty koncentrace c jsou uvedeny v g/100ml. 

Chirální HPLC analýza byla prováděna na SHIMADZU kapalinovém 

chromatografu s  SPD-M20A spektrofotometrickým detektorem. Pro separaci 

enantiomerů byla použita chirální kolona Daicel Chiralpak IC. 

 

4.2 Obecný postup pro přípravu substituovaných thiazolonů 

K příslušnému karbonitrilu (1ekv.) byla přidána 2-merkaptopropanová kyselina 

(1  ekv.) a pyridin (0,2 ekv.) a tato směs byla míchána při 120°C po dob 4 hodin, během 

které se zformoval žlutý precipitát. Vysrážený produkt byl poté několikrát promyt 

MeOH na fritě a dosušen na vysokém vakuu.  

5-Methyl-2-(fenyl)-2,3-dihydrothiazol-4-ol (3a) 

Látka 3a byla připravena z thiolaktolové kyseliny (1,06 g, 10 

mmol), benzylkarbonitrilu (1,03 g, 10 mmol) a pyridinu (0,16 ml, 

2 mmol) dle výše uvedeného postupu. Bylo izolováno 0.62 g 

(32%) látky 3a jako světle žlutého nadýchaného prášku lehkého 

zápachu. 

1
H NMR (DMSO, 400 MHz): δ 10.29 (s, 1H), 7.83 – 7.73 (m, 2H), 7.50 – 7.38 (m, 

3H), 2.2 (s, 3H) ppm. 
1
H NMR odpovídá údajům v literatuře

40
. 
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5-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-2,3-dihydrothiazol-4-ol (3b) 

Látka 3b byla připravena z thiolaktolové kyseliny (1 g, 

10  mmol), 2-pyridilkarbonitrilu (940 mg, 10 mmol) a pyridinu 

(0,16 ml, 2 mmol) dle výše uvedeného postupu. Bylo izolováno 

1,75 g (91 %) látky 3b jako světle žlutého prášku lehkého zápachu.   

1
H NMR (DMSO, 400 MHz): δ 10.35 (s, 1H), 8.58 - 8.54 (m, 1H), 7.94 – 7.89 (m, 2H), 

7.41 (ddd, J = 6.26, 4.84, 2.56 Hz, 1H), 2.23 (s, 3H) ppm. 
1
H NMR odpovídá údajům 

v literatuře
40

. 

5-Methyl-2-(chinolin-2-yl)-2,3-dihydrothiazol-4-ol (3c) 

Látka 3c byla připravena z thiolaktolové kyseliny (344 mg, 

3.2 mmol), 2-chinidylkarbonitrilu (500 mg, 3.2 mmol) a pyridinu 

(0,05 ml, 0.7 mmol) dle výše uvedeného postupu. Bylo získáno 

625  mg (80 %) látky 3c jako žlutého prášku. 

1
H NMR (DMSO, 400 MHz): δ 10.44 (s, 1H), 8.46 (d, 

J = 8.55 Hz, 1H), 8.10 (d, J = 8.58 Hz, 1H), 8.00 (ddd, J = 8.56, 2.85, 1.28 Hz, 2H), 

7.79 (ddd, J = 8.50, 6.91, 1.48 Hz, 1H), 7.62 (ddd, J = 8.07, 6.89, 1.19 Hz, 1H), 2.28 (s, 

3H) ppm. H NMR odpovídá údajům v literatuře
59

. 

4.3 Obecný postup pro přípravu α,β-nenasycených aldehydů 

K roztoku příslušného nasyceného aldehydu (1,1 ekv.) v příslušném množství 

toluenu byl přidán (trifenylfosforanyliden)acetaldehyd (1,0 ekv.). Tento roztok byl 

míchán při 80 °C do úplné spotřeby výchozího aldehydu. Reakční směs byla 

zakoncentrována na RVO a  přečištěna sloupcovou chromatografií na silikagelu 

v mobilní fázi Hexan:EtOAc. Produkt byl sušen na vysokém vakuu. 

(E)-3-(4-Bromofenyl)-akrylaldehyd (6b) 

Látka 6b byla připravená z p-bromobenzaldehydu (1.5 g, 8.1 

mmol)a Wittigova činidla (2.3 g, 7.4 mmol) ve 200 ml toluenu 

dle výše uvedeného postupu. Bylo získáno 700 mg (45 %) látky 

6b jako nažloutlého prášku. 
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1
H NMR (CDCl3, 300MHz): δ 9.71 (d, J = 7.60 Hz, 1H), 7.60 – 7.55 (m, 2H), 7.45 – 

7.41 (m, 2H), 6.70 (dd, J = 15.98, 7.57 Hz, 1H). 
1
H NMR odpovídá údajům 

v literatuře
60

  

(E)-3-(4-Kyanofenyl)-akrylaldehyd (6c) 

Látka xx byla připravena dle výše uvedeného postupu 

z p-kyanobenzaldehydu (95 mg, 0.73 mmol) a Wittigova činidla 

(200 mg, 0.66 mmol) ve 30 ml toluenu dle výše uvedeného 

postupu. Bylo získáno 85 mg (75 %) látky 6c ve formě žlutého 

prášku.  

1
H NMR (CDCl3, 300MHz): δ 9.76 (d, J = 7.45 Hz, 1H), 7.73 (d, J = 8.54 Hz, 2H), 

7.66 (d, J = 8.35 Hz, 2H), 7.48 (d, J = 16.06 Hz, 1H), 6.77 (dd, J = 16.09, 7.46 Hz, 1H) 

ppm. 
1
H NMR odpovídá údajům v literatuře

62
. 

4.4 Obecný postup cyklizační reakce thiazolonů s α,β-nenasycenými 

aldehydy 

Do vialky byl odvážen katalyzátor (0,2 ekv) v 1 ml rozpouštědla (TBME) a roztok 

míchán 5 min. Následně byl přidán příslušný enal (1,4 ekv.) a směs byla míchána 

při 25 °C cca 10 min. Poté byl přidán thiazol-2-on (1.0 ekv). Reakce byla míchána 

při 25 °C do úplné spotřeby výchozího thiazolonu. Produkt byl izolován sloupcovou 

chromatografií s mobilní fází Hexan:EtOAc 3:1, pokud není uvedeno jinak. Některé 

substráty byly nakonec přečišťovány na sloupci reverzního silikagelu s mobilní fází 

MeCN:H2O 1:5. Produkt sušen na vysokém vakuu. 

(5R, 6S)-4-Methyl-3-oxo-5-fenyl-1-(pyridin-2-yl)-7-thio-2-azabicyklo[2.2.1]heptan-

6 karbaldehyd (8a) 

Látka 8a byla připravena dle obecného postupu 

z cinnamaldehydu (19 mg, 0.14 mmol) a 5-methyl-2-(pyridin-2-

yl)-2,3-dihydrothiazol-4-onu (19 mg, 0.1 mmol) dle výše 

uvedeného postupu. Po sloupcové chromatografii bylo získáno 

19 mg látky, která byla dále přečištěna na reverzním silikagelu. 

Konečný produkt 8a byl izolován ve výtěžku 12 mg (37 %) ve formě nažloutlého oleje. 

[𝛂]𝐃
𝟐𝟎

 = 105.8 ° (c 0.26, CHCl3) 
1
H NMR (CDCl3, 400MHz): δ 9.67, (d, J = 1.84 Hz, 

1H), 8.64 (ddd, J = 4.87, 1.80, 0.96 Hz, 1H), 7.87 (td, J = 7.73, 1.77 Hz, 1H), 7.71 (dt, 
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J  = 7.89, 1.06 Hz, 1H), 7.63 (dd, J = 7.93, 1.78 Hz, 1H), 7.63 (s, 1H), 7.45 – 7.37 (m, 

5H), 4.33 (dd, J = 5.40, 1.91 Hz, 1H), 3.71 (d, J = 5.39 Hz, 1H), 1.31 (s, 3H) ppm. 

13
C NMR (101 MHz, CDCl3): δ 198.6, 177.7, 152.6, 149.4, 146.6, 138.0, 137.8, 130.6, 

128.9, 128.8, 128.3, 124.3, 121.1, 77.4, 73.2, 68.2, 51.8, 13.8 ppm. IR (KBr) 3449, 

3363, 3052, 1718, 1652, 1222, 1192, 1000, 767 cm
-1

; MS [C18H16N2O2S] m/z 

vypočteno M= 324.1, nalezeno [M+Na]
+
: 346.9. Enantiomerní přebytek (99 %) byl 

zjištěn pomocí HPLC s chirální kolonou IC v mobilní fázi (n-heptan/i-PrOH, 85:15; λ = 

215 nm) tR (majoritní) = 19.1 min., tR (minoritní) = 45.5 min. 

(5R,6S)-4-Methyl-3-oxo-5-(4-bromofenyl)-1-(pyridin-2-yl)-7-thio-

2-azabicyklo[2.2.1]heptan -6-karbaldehyd (8b) 

Látka 8b byla připravena dle obecného postupu z p-bromo-

cinnamaldehydu (30 mg, 0.14 mmol) a 5-methyl-2-(pyridin-2-

yl)-2,3-dihydrothiazol-4-onu (19 mg, 0.1 mmol). Bylo získáno 

15.6 mg (39 %) látky 8b ve formě žluté pěny. 

[𝛂]𝐃
𝟐𝟎

 = 55° (c 0.40, CHCl3) 
1
H NMR (CDCl3, 400 MHz): δ 9.65 (d, J = 1.72 Hz, 1H), 

8.64 (ddd, J = 4.86, 1.76, 0.95 Hz, 1H), 7.88 (td, J = 7.73, 1.76 Hz, 1H), 7.71 (dt, 

J = 7.93, 1.04 Hz, 1H), 7.56 – 7.49 (m, 4H), 7.43 – 7.37 (m, 2H (NH), 4.27 (dd, 

J = 5.37, 1.74 Hz, 1H), 3.69 (d, J = 5.34Hz, 1H), 1.31 (s, 3H) ppm; 
13

C NMR (101 

MHz, CDCl3): δ 198.2, 177.3, 152.1, 149.4, 137.9, 137.1, 131.9 (2C), 130.4 (2C), 

124.4, 122.4, 121.2, 77.2, 73.3, 67.9, 51.2, 13.7 ppm; IR (KBr) 3473, 3411, 2923, 1718, 

1374, 1278, 1183, 1135, 1006, 815 cm
-1

; HRMS ESI m/z: vypočteno pro 

C18H15BrN2O2S [M+H]
+
 403.0110, nalezeno 403.0106. Enantiomerní přebytek (89 %) 

byl zjištěn pomocí HPLC s chirální kolonou IC v mobilní fázi (n-heptan/i-PrOH, 85:15; 

λ = 238 nm): tR (majoritní) = 20.1 min., tR (minoritní) = 37.0 min. 

(5R,6S)4-Methyl-3-oxo-5-(4-kyanofenyl)-1-(pyridin-2-yl)-7-thio-2-

azabicyklo[2.2.1]heptan-6-karbaldehyd (8c) 

Látka 8c byla připravena dle obecného postupu z p-kyano-

cinnamaldehydu (22.0 mg, 0.14 mmol) a 5-methyl-2-

(pyridin-2-yl)-2,3-dihydrothiazol-4-onu (19.2 mg, 0.10 

mmol). Po izolaci sloupcovou chromatografií bylo získáno 

9,1 mg (26 %) látky 8c ve formě oranžového oleje.   
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[𝛂]𝐃
𝟐𝟎

 = 100.0° (c 0.20, CHCl3) 
1
H NMR (CDCl3, 400MHz): δ 9.65 (d, J = 1.49 Hz, 1H), 

8.66 (ddd, J = 4.89, 1.76, 0.98 Hz, 1H), 7.90 (td, J = 7.75, 1.75 Hz, 1H), 7.80 – 7.76 (m, 

2H), 7.74 – 7.70 (m, 2H), 7.43 (ddd, J = 7.58, 4.85, 1.09 Hz, 1H), 7.33 (s, 1H), 4.30 (dd, 

J = 5.29, 1.53 Hz, 1H), 3.81 (d, J = 5.26 Hz, 1H), 1.31 (s, 3H) ppm. 
13

C NMR (101 

MHz, CDCl3): δ 197.6, 176.9, 149.5, 143.7, 137.9, 132.6 (2C), 132.3, 129.6 (2C), 

124.6, 121.2, 118.4, 112.3, 77.2, 73.2, 67.9, 51.6, 13.8 ppm. IR (KBr) 3551, 3416, 

2926, 1718, 1278, 1174, 1138, 1024 cm
-1

; HRMS ESI m/z: vypočteno pro 

C19H15N3O2S [M+H]
+
 350.0958, nalezeno 350.0957. Enantiomerní přebytek (23 %) byl 

zjištěn pomocí HPLC s chirální kolonou IC v mobilní fázi (n-heptan/i-PrOH, 85:15; λ = 

236 nm): tR (majoritní) = 29.8 min., tR (minoritní) = 54.8 min. 

(5R,6S)4-Methyl-3-oxo-5-(4-chlorofenyl)-1-(pyridin-2-yl)-7-thio-

2-azabicyklo[2.2.1]heptan-6-karbaldehyd (8d) 

Látka 8d byla připravena z p-chloro-cinnamaldehydu (23 mg, 

0.14 mmol) a 5-methyl-2-(pyridin-2-yl)-2,3-dihydrothiazol-4-

onu (19 mg, 0.1 mmol) dle výše uvedeného postupu. Bylo 

připraveno 17 mg látky (48%) látky 8d ve formě okrově 

zbarvené pěny. 

[𝛂]𝐃
𝟐𝟎

 = 126.8° (c 0.21, CHCl3) 
1
H NMR (CDCl3, 400MHz): δ 9.65 (d, J = 1.72 Hz, 1H), 

8.65 (ddd, J = 4.89, 1.81, 0.96 Hz, 1H), 7.88 (td, J = 7.75, 1.75 Hz, 1H), 7.71 (dt, 

J = 7.92, 1.05 Hz, 1H), 7.60 – 7.55 (m, 2H), 7.43 – 7.37 (m, 4H), 4.27 (dd, J  = 5.36, 

1.76 Hz, 1H), 3.70 (d, J = 5.34 Hz, 1H), 1.31 (s, 3H) ppm. 
13

C NMR (101  MHz, 

CDCl3): δ 198.3, 177.6, 152.4, 149.6, 137.8, 136.7, 134.3, 130.0 (2C), 128.9 (2C), 

124.4, 121.2, 77.5, 73.2, 68.0, 51.2, 13.8 ppm. IR (KBr) 3551, 3416, 3091, 1721, 1595, 

1275, 1177, 1087, 1012, cm
-1

.HRMS ESI m/z: vypočteno pro C18H15ClN2O2S [M+H]
+
 

359.0616, nalezeno 359.0615. Enantiomerní přebytek (90 %) byl zjištěn pomocí HPLC 

s chirální kolonou IC v mobilní fázi (n-heptan/i-PrOH, 85:15; λ = 224 nm): tR 

(majoritní) = 18.9 min, tR (minoritní) = 36.2 min. 
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(5R,6S)4-Methyl-3-oxo-5-(4-nitrofenyl)-1-(pyridin-2-yl)-7-thio-2-

azabicyklo[2.2.1]heptan-6-karbaldehyd (8e) 

Látka 8e byla připravena z p-nitro-cinnamaldehydu (25 mg, 

0.14 mmol) a 5-methyl-2-(pyridin-2-yl)-2,3-dihydrothiazol-4-

onu (19 mg, 0.1 mmol) dle výše uvedeného postupu. Izolace 

látky na sloupci silikagelu byla prováděna v mobilní fázi 

s gradientem polarity Hexan: EtOAc s gradientem polarity 3:1-1:1. Produkt 8e byl 

izolován jako oranžová pěna ve výtěžku 14.6 mg (40%). 

[𝛂]𝐃
𝟐𝟎

  = 66.7° (c 0.27, CHCl3) 
1
H NMR (CDCl3, 400MHz): δ 9.66 (d, J = 1.43 Hz, 1H), 

8.67 (ddd, J = 4.77, 1.75, 0.94 Hz, 1H), 8.30 – 8.26 (m, 2H), 7.91 (td, J = 7.77, 1.73 Hz, 

1H), 7.87 – 7.83 (m, 2H), 7.75 (dt, J = 7.98, 1.05 Hz, 1H), 7.49 (s, 1H (NH)), 7.40 (dd, 

J = 7.66, 4.90 Hz, 1H), 4.32 (dd, J = 5.25, 1.45 Hz, 1H), 3.87 (d, J = 5.25 Hz, 1H), 1.30 

(s, 3H) ppm. 
13

C NMR (101 MHz, CDCl3): δ 197.5, 176.9, 151.9, 149.5, 147.8, 145.7, 

138.0, 129.8 (2C), 124.6, 123.9 (2C), 121.3, 77.6, 73.2, 67.9, 51.3, 13.8 ppm. IR (KBr) 

3452, 3076, 1721, 1706, 1521, 1350, 1275, 1138, cm 
-
1; HRMS ESI m/z: vypočteno 

pro C18H15N3O4S [M-H]
-
 368.0712, nalezeno 368.0712. Enantiomerní přebytek (55 %) 

byl zjištěn pomocí HPLC s chirální kolonou IC v mobilní fázi (n-heptan/i-PrOH, 85:15; 

λ = 269 nm): tR (majoritní) = 15.6 min., tR (minoritní) = 13.6min. 

(5R,6S)4-Methyl-3-oxo-5-(4-methylfenyl)-1-(pyridin-2-yl)-7-thio-2-

azabicyklo[2.2.1]heptan-6-karbaldehyd (8f) 

Látka 8f byla připravena z p-methyl-cinnamaldehydu (21 mg, 

0.14 mmol) a 5-methyl-2-(pyridin-2-yl)-2,3-dihydrothiazol-4-

onu (19 mg, 0.1 mmol) dle výše uvedeného postupu. Bylo 

získáno 13.2 mg (39 %) látky 8f ve formě žlutohnědého oleje. 

[𝛂]𝐃
𝟐𝟎

 = 100.0° (c 0.15, CHCl3) 
1
H NMR (CDCl3, 400MHz): δ 9.66 (d, J = 1.85 Hz, 1H), 

8.65 (ddd, J = 4.89, 1.77, 0.94 Hz, 1H), 7.89 (td, J = 7.75, 1.73 Hz, 1H), 7.72 (dt, 

J = 7.91, 1.04 Hz, 1H), 7.52 – 7.49 (m, 2H), 7.40 (ddd, J = 7.58, 4.89, 1.10 Hz, 1H), 

7.34 (s, 1H), 7.24 – 7.20 (m, 2H), 4.33 (dd, J = 5. 43, 1.92 Hz, 1H), 3.67 (d, J = 5.45 

Hz, 1H), 2.39 (s, 3H), 1.31 (s, 3H) ppm. 
13

C NMR (101 MHz, CDCl3): δ 198.6, 177.6, 

152.4, 149.2, 138.1, 137.9, 134.9, 129.5 (2C), 128.9 (2C), 124.3, 121.2, 77.2, 73.3, 68.2, 

51.6, 21.1, 13.8 ppm. IR (KBr) 3470, 3419, 2920, 2854, 1721, 1586, 1278, 1192, 1003, 

cm
-1

; HRMS ESI m/z: vypočteno pro C19H18N2O2S [M+H]
+
 339.1162, nalezeno 
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339.1163. Enantiomerní přebytek (99 %) byl zjištěn pomocí HPLC s chirální kolonou 

IC v mobilní fázi (n -heptan/i-PrOH, 85:15; λ = 264 nm): tR (majoritní) = 15.1 min., 

tR (minoritní) = 48.0 min. 

(5R,6S)4-Methyl-3-oxo-5-(2-kyanofenyl)-1-(pyridin-2-yl)-7-thio-2-

azabicyklo[2.2.1]heptan-6-karbaldehyd (8g) 

Látka 8g byla připravena dle obecného postupu z o-kyano-

cinnamaldehydu (22 mg, 0.14 mmol) a 5-methyl-2-(pyridin-2-

yl)-2,3-dihydrothiazol-4-onu (19 mg, 0.1 mmol). Izolace na 

sloupci silikagelu byla prováděna v gradientové mobilní fázi 

Hexan: EtOAc 3:1/2:1. Látka 8g ve formě okrově žluté pěny byla izolována ve výtěžku 

24.7 mg (70%). 

[𝛂]𝐃
𝟐𝟎

 = 131.0° (c 0.33, CHCl3) 
1
H NMR (CDCl3, 400MHz): δ 9.65 (d, J = 1.49 Hz, 1H), 

8.67 (ddd, J = 4.89, 1.76, 0.95 Hz, 1H), 8.03 (t, J = 1.76 Hz, 1H), 7.92 (td, J = 7.75, 

1.78 Hz, 1H), 7.83 (dt, J = 7.88, 1.56 Hz, 1H), 7.74 (dt, J = 7.93, 1.03 Hz, 1H), 7.70 (dt, 

J = 7.71, 1.32 Hz, 1H), 7.54 (td, J = 7.79, 1.09 Hz, 1H), 7.43 (ddd, J = 7.58, 4.88, 1.09 

Hz, 1H), 7.31 (s, 1H), 4.26 (dd, J = 5.25, 1.55 Hz, 1H), 3.80 (d. J = 5.22 Hz, 1H), 1.31 

(s, 3H) ppm. 
13

C NMR (101 MHz, CDCl3): δ 197.7, 177.0, 152.0, 149.4, 140.0, 137.9, 

133.8, 131.9, 131.8, 129.6, 124.6, 121.3, 118.5, 113.1, 77.6, 73.3, 67.1, 51.2, 13.8 ppm. 

IR (KBr) 3482, 3422, 2232,1718, 1616, 1377, 1281, 1180, 1135, 1093 cm
-1

; HRMS 

ESI m/z: vypočteno pro C19H15N3O2S [M-H]
-
 348.0812, nalezeno 348.0814. 

Enantiomerní přebytek (96 %) byl zjištěn pomocí HPLC s chirální kolonou IC 

v  mobilní fázi (n-heptan/i-PrOH, 85:15; λ = 276 nm): tR (majoritní) = 43.7 min., tR 

(minoritní) = 19.1 min. 

 (5R, 6S)4-Methyl-3-oxo-5-(4-kyanofenyl)-1-fenyl-7-thio-2-azabicyklo[2.2.1]heptan-

6- karbaldehyd (8h) 

Látka xx byla připravena dle obecného postupu z p-kyano-

cinnamaldehydu (22.0 mg, 0.14 mmol) a 5-methyl-2-(fenyl)-

2,3-dihydrothiazol-4-onu (19.1 mg, 0.10 mmol). Po izolaci na 

sloupci bylo získáno 12.1 mg (35%) látky 8h ve formě světle 

žlutého oleje.  
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[𝛂]𝐃
𝟐𝟎

 = - 125.0° (c 0.28, CHCl3) 
1
H NMR (CDCl3, 400MHz): δ 9.69 (d, J = 1.65 Hz, 

1H), 7.80 – 7.75 (m, 2H), 7.74 – 7.70 (m, 2H), 7.66 – 7.63 (m, 2H), 7.55 – 7.50 (m, 

3H), 7.11 (s, 1H), 4.25 (dd, J = 5.14, 1.71 Hz, 1H), 3.77 (d, J = 5.17 Hz, 1H), 1.29 (s, 

3H) ppm; 
13

C NMR (101 MHz, CDCl3): δ 197.8, 177.8, 143.6, 132.9, 132.6 (2C), 

130.1, 130.0, 129.6 (2C), 129.5 (2C), 125.9 (2C), 118.4, 77.2, 72.6, 66.9, 51.9, 13.6 

ppm; IR (KBr) 3548, 3473, 3422, 2226, 1715, 1616, 1503, 1452, 1281, 1189, 1000 cm
 -

1
; HRMS ESI m/z: vypočteno pro C20H16N2O2S [M+H]

+
. 349.1005, nalezeno 

349.1003. Enantiomerní přebytek (92 %) byl zjištěn pomocí HPLC s chirální kolonou 

IC v mobilní fázi (n-heptan/i-PrOH, 85:15; λ = 206 nm): tR (majoritní) = 24.2 min., tR 

(minoritní) = 38.9 min. 

4.5 Příprava výchozích látek pro spirocyklizační reakce 

 

Ethyl-3-fenylbut-2-enoát (11) 

Do 250ml baňky byl pod Ar atmosférou k roztoku NaH (1 g, 

24,9  mmol) v DME (25 ml) při 0°C přikapán triethylfosfonoacetát 

(5,6  g, 24,9 mmol). Po 30 min byla chladící lázeň odstraněna a 

reakční směs vytemperována na 25 °C. Po dalších 30 minutách 

míchání byl ke směsi přikapán roztok acetofenonu (3 g, 

24,9  mmol) v DME (10 ml). Reakční směs byla míchána 24 hodin. Následně byla směs 

opět zchlazena na 0°C a opatrně přilita destilovaná H2O (10 ml). Reakční směs byla 

vytřepána E2O (3×20 ml). Spojené organické fáze byly promyty solankou a sušeny nad 

MgSO4, přefiltrovány přes filtrační papír a odpařeny na RVO. Látka byla přečištěna 

kolonovou chromatografií (25 g SiO2) s mobilní fází hexan:EtOAc 50:1. Bylo získáno 

2,7 g (58 %) bezbarvého oleje 11. 

1
H NMR (CDCl3, 300MHz): δ 7.41 - 7.36 (m, 2H), 7.31 - 7.26 (m, 3H), 6.06 (q, 

J= 1.33 Hz, 1H), 4.13 (q, J = 7.14 Hz, 2H), 2.49 (d, J = 1.34 Hz, 3H), 1.23 (t, 

J=7.13  Hz, 3H) ppm. 
1
H NMR odpovídá údajům v literatuře

56
.  

Ethyl-3-fenylbut-2-enová kyselina (13) 

Příslušný ester 11 (2,7 g, 14,6 mmol) byl zahříván s 1M roztokem 

hydroxidu draselného (35 ml) při 80°C do doby, než vymizela 

olejová vrstva esteru. Následně byla reakční směs zchlazena na 

0°C a poté opatrně přilita (0,3M) H2SO4 (45 ml), přičemž bylo 
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sledováno pH roztoku (pH ≈ 4-5). Reakční směs pak byla extrahována Et2O (3×30 ml), 

spojené organické fáze byly promyty solankou, sušeny MgSO4, přefiltrovány přes 

filtrační papír a filtrát odpařen na RVO a°sušen na vysokém vakuu. Produkt 13 byl 

izolován ve výtěžku 1.4 g (61 %) jako bílý prášek.  

1
H NMR (CDCl3, 300MHz): δ 7.54 - 7.46 (m, 2H), 7.44 - 7.34 (m, 3H), 6.18 (q, 

J= 1.32 Hz, 1H), 2.61 (d, J = 1.32 Hz, 3H) ppm. 
1
H NMR odpovídá údajům 

v literatuře
57

.  

Ethyl-3-fenyl-but-2-enoyl chlorid (14) 

Do 100 ml baňky s míchadlem byla pod Ar atmosférou odvážena 

kyselina 13 (500 mg, 3,1 mmol), rozpouštěna v DCM ( 15 ml) 

a  směs schlazena na 0°C. Poté pomalu přidaván oxalylchlorid (978 

mg, 7,7 mmol) a  DMF (0,01 ml). Reakční směs byla 

vytemperována na 25 °C a  míchána přes noc. Následně byla směs naředěna toluenem 

(5 ml) a pomalu odpařována na RVO pod Ar atmosférou. Přes filtrační papír pak byly 

odfiltrovány usazeniny, a reakční směs znovu několikrát odpařena z toluenu. Látka 14 

byla izolována ve výtěžku 412 mg (74 %) jako hnědý olej.   

1
H NMR (CDCl3, 300MHz): δ 7.57 - 7.52 (m, 2H), 7.48 - 7.43 (m, 3H), 6.50 (q, 

J = 1.23 Hz, 1H), 2.58 (d, J = 1.24 Hz, 3H) ppm. 
1
H NMR odpovídá údajům 

v literatuře
58

. 

Ethyl-4,4,4-trichloro-2-methyl-3-oxobutanoát (23) 

Látka byla připravena z trichloroacetyl chloridu (1.0 g, 5.7 mmol) 

a triethylorthopropionátu (1,0 g, 5.7 mmol) s přídavkem pyridinu 

(0,23 ml, 2.8 mmol) v Et2O při 0°C. Po 2 dnech byla reakce 

promyta (0.1N) HCl (20 ml), následně extrahována 3×20 ml 

destilované H2O. Organické fáze sušeny nad MgSO4, směs přefiltrována a látka byla 

zahuštěna na RVO. Produkt byl získán destilací za sníženého tlaku 4 mBar při 70 -90 

°C. Bylo získáno 412,0 mg (30 %) látky 23 jako čirého oleje.  

1
H NMR (CDCl3, 300MHz): δ 4.35 (q, J = 7.09 Hz, 1H), 4.20 (q, J =7.15 Hz, 2H), 1.60 

(d, J = 7.10 Hz, 3H), 1.25 (t, J = 7.13 Hz, 3H) ppm. 
1
H NMR odpovídá údajům 

v literatuře
54

. 
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Ethyl-4,4,4-trichloro-3-oxobutanoát (25) 

Látka byla připravena z trichloroacetyl chloridu (1.12 g, 6.2 

mmol) a triethylorthoacetátu (1,0 g, 6.2 mmol) s přídavkem 

pyridinu (0,25 ml, 3.1 mmol) v Et2O při 0°C. Po 2 dnech byla 

reakční směs promyta 0.1N HCl (20 ml), následně extrahována 

3×20 ml destilované H2O. Organické fáze sušeny nad MgSO4, směs přefiltrována a 

látka byla zahuštěna na RVO. Produkt byl získán destilací za sníženého tlaku 4 mBar 

při 90 °C. Bylo získáno 125,0 mg (9 %) látky 25 jako čirého oleje. 

1
H NMR (CDCl3, 300MHz): δ 4.24 (q, J = 7.14 Hz, 2H), 4.01 (s, 2H), 1.29 (t, 

J = 7.13 Hz, 3H) ppm. 
1
H NMR odpovídá údajům v literatuře

54
. 

t-Butylhydrazin-karboxylát (16) 

Do 100ml baňky byl v 10 ml isopropanolu rozpuštěn hydrazin 

monohydrát (4,4 g, 52,7 mmol) při 0°C, za stálého chlazení byl 

ke°směsi přikapán roztok Boc2O (5 g, 23 mmol) v isopropanolu 

(15 ml). Vytemperováno na 25°C a mícháno 2 hod., poté odpařeno 

na RVO. Směs rozpuštěna v 10 ml DCM a sušeno nad MgSO4, přefiltrována přes vatu 

a filtrát odpařen na RVO. Produkt byl rekrystalován z hexanu (30 ml). Bylo získáno 

2,4 g bílé krystalické látky 16 (81 %).  

1
H NMR (CDCl3, 300MHz): δ 5.74 (s, 1H), 3.66 (s, 2H), 1.46 (s, 9H) ppm.  

t-Butyl (trifenylfosforanylidene)karbamát (17) 

V 25ml baňce byl rozpuštěna látka 16 (2,4 g, 18,5 mmol) v roztoku 

kyseliny octové ve vodě (7,4 ml/14,9 ml). Směs byla vychlazena 

na 0°C a poté k ní byl po částech přidáván NaNO2 ( cca 15 min). 

Za stálého chlazení byl reakční směs míchána 40°minut a poté 

vytemperována na 25 °C a míchána další 2 hodiny. Směs byla 

extrahována Et2O (3×30 ml), organické fáze smíchány a promyty destilovanou vodou 

(30 ml), nasyceným roztokem NaHCO3 (20°ml), solankou (20 ml) a přesušeny nad 

Na2SO4. Po přefiltrování byl roztok zchlazen na 0°C a po malých částech byl do něj 

přisypáván PPh3 (4,8 g, 18,5 mmol). Reakce míchána 1 hod při 25 °C. Produkt byl 

přefiltrován přes fritu a promyt Et2O. Sušeno na vysokém vakuu. Bylo získáno 2,3 g 

(32 %) látky 17 ve formě bílého prášku. 
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1
H NMR (CDCl3, 300MHz): δ 1.46 (s, 9H) ppm. 

1-Benzylindolin-2,3-dion (19) 

Do 250ml baňky byl odvážen isatin (2,0 g, 13.6 mmol) a rozpuštěn 

v DMF, směs zchlazena na 0 °C. Pak byl ke směsi pomalu 

přidáván (60%) NaH (572 mg, 14,3 mmol). Směs byla míchána, až 

změnila barvu z oranžové na tmavě fialovou. Nakonec ke směsi 

byl při 0°C přikapán BnBr (2,6 g, 15,0 mmol) a ta pak byla míchána 15 min 

do  zhnědnutí reakční směsi. Poté bylo do reakční směsi přilito 200 ml destilované H2O 

a  přefiltrováno přes fritu a poté několikrát promyto vodou. Sušeno na vysokém vakuu 

za sníženého tlaku. Bylo získáno 2,92 g (91 %) látky 19 ve formě oranžového prášku. 

1
H NMR (CDCl3, 300MHz): δ 7.62 (ddd, J = 7.46, 1.39, 0.64, 1H), 7.48 (td, J = 7.79, 

1.38 Hz, 1H), 7.40 – 7.29 (m, 5H), 7.09 (td, J = 7.56, 0.84 Hz, 1H), 6.77 (dt, J = 8.02, 

0.74 Hz, 1H), 4.93 (s, 2H) ppm.
 1

H NMR odpovídá údajům v literatuře
51

. 

t-Butyl (1-benzyl-2-oxoindolin-3-ylidene)karbamát (20) 

Do 100ml baňky byl odvážen benzylovaný isatin xf (500 mg, 2,1 

mmol) a rozpuštěn v 1,4-dioxanu. Následně bylo do baňky 

přidáváno aza-Wittigovo činidlo xe (874 mg, 2,3 mmol) a směs 

byla míchána 10 min při 25 °C. Poté zahříváno pod refluxem 2 

dny do plné konverze. Reakční směs pak byla zakoncentrována 

na°RVO a přečištěna kolonovou chromatografií s gradientovou mobilní fází 

hexan:EtOAc s gradientem  polarity 20:1-5:1. Bylo získáno 497 mg (70%) produktu 20 

jako oranžového prášku.  

1
H NMR (CDCl3, 300MHz): δ 7.62 (ddd, J = 7.45, 1.37, 0.59 Hz, 1H), 7.48 (td, J = 

7.79, 1.38 Hz, 1H), 7.39 - 7.28 (m, 5H), 7.09 (td, J = 7.56, 0.83 Hz, 1H), 6.77 (dt, J = 

7.95, 0.74 Hz, 1H), 4.94 (s, 2H), 1.55 (s, 9H) ppm. 
1
H NMR odpovídá údajům 

v literatuře
62

. 

(S)-(6-methoxychinolin-4-yl)((trimethylsilyl)oxy)methyl)-5-vinylchinuklidin (27) 

V 50 ml baňce byl pod Ar atmosférou rozpuštěn chinidin 

(200 mg, 0.6 mmol) v DCM (5 ml). Poté byl do baňky přidán 

TMSCl (67 mg, 0.6 mmol). Reakční směs byla míchána 

24 hodin. Následně byla reakce ukončena přidáním 3 ml DCM 
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a 7 ml nasyceného roztoku NaHCO3. Vodná fáze byla extrahována (3×5) ml DCM. 

Kombinované organické fáze byly sušeny nad MgSO4, přefiltrovánu přes filtrační papír 

a zakoncentrovány na RVO. Produkt byl získán po izolaci pomocí sloupcové 

chromatografie v mobilní fázi EtOAc:MeOH:NH3 100:1:1. Bylo získáno 202 mg (83%) 

látky 27 jako nažloutlého oleje.  

1
H NMR (CDCl3, 400MHz): δ 8.76 (d, J = 4.41 Hz, 1H), 8.05 (d, J = 9.21 Hz, 1H), 7.60 

– 7.49 (m, 1H), 7.39 (dd, J = 9.15, 2.68 Hz, 1H), 7.20 (d, J = 7.84 Hz, 1H), 6.09 (d, J = 

13.15 Hz, 1H). 5.68 (s, 1H), 5.10 (d, J = 14.91 Hz, 2H), 3.96 (s, 3H), 3.37 (s, 1H), 2.93 

(d, J = 13.11 Hz, 3H), 2.80 (s, 1H), 2.25 (d, J = 8.91 Hz, 1H), 2.18 – 2.08 (m, 1H), 1.74 

(d, J = 14.68 Hz, 2H), 1.61 – 1.39 (m, 1H), 0.98 (s, 1H), 0.08 (s, 9H) ppm. 
1
H NMR 

odpovídá údajům v literatuře
55

. 
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Závěr 

Tato diplomová práce byla zaměřena na enantioselektivní přípravu bicyklických a 

spirosloučenin obsahující atom síry či dusíku organokatalytickou cyklizační reakcí.  

V první části diplomové práce byly připravovány výchozí substráty. Byly 

připraveny substituované  thiazol-2-ony 3a-c ve výtěžcích od 32 do 91%. Dále byly 

připraveny dva α,β-nenasycené aldehydy 6b s výtěžkem 45 % a 6c s výtěžkem 72 %.  

Druhá část práce se zabývá vývojem nové organokatalytické cyklizační reakce 

thizol-2-onů s enaly. Byly získány bicyklické produkty 8a-h s výtěžky od 26 % do 70 % 

a s enantiomerními přebytky až 99 %. 

Taktéž byly připraveny výchozí látky pro navržené spirocyklizační reakce. Byl 

připraven ketimin 20 ve výtěžku 56 %. Dále acylchlorid 13 ve výtěžku 76 % a 

substituované trichlorocetocáty 23 a 25 ve výtěžcích 9 a 30 %.  

 Byly provedeny pokusy o spirocyklizační reakce ketiminů s acylchloridy, β-

oxoestery či isokyanáty. Tyto reakce ale bohužel neposkytovaly žádané cyklické 

produkty. 
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