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Odbor: CHÉMIA  
Študijný program: Organická a bioorganická chémia 
Predmet: Organická chémia  
(Povinný predmet pre zameranie Organická chémia aj bioorganická chémia) 
 

1. Alkány. Charakteristika väzieb Csp3-Csp3 a Csp3-H. Izoméria a konformácia 
alkánov. Radikálové substitučné reakcie na uhlíku sp3. Charakteristické 
znaky a príklady využitia týchto reakcií v praxi. Eliminačné reakcie. 
Dehydrogenácia alkánov a jej využitie v praxi. 

 
2. Cykloalkány a alicyklické uhľovodíky s viacerými kruhmi. Stabilita 

a stereochémia cyklov. Charakteristika väzieb, vplyv pnutia kruhov na 
reaktivitu cykloalkánov. Základné zdroje organických zlúčenín. Príklady 
spracovania ropy a zemného plynu. 

 
3. Alkény a cykloalkény. Charakteristika C=C väzby. Geometrická izoméria 

(E, Z, cis, trans). Elektrofilné a radikálové adície – smer a stereochémia. 
Príklady využitia adičných reakcií. Polymerizácia alkánov. Radikálové 
substitučné reakcie. 

 
4. Diény. Charakteristika CC väzieb konjugovaných a kumulovaných diénov. 

1,2- a 1,4-Adičné reakcie a cykloadície. Polymerizácia diénov. Prirodzený a 
syntetický kaučuk.  

 
5. Alkíny.  Charakteristika C≡C  a  C-H väzby. Príklady adičných reakcií a 

reakcií na metínovej skupine. 
 
6. Aromatické uhľovodíky. Aromatickosť. Benzenoidné a nebenzenoidné 

aromatické zlúčeniny. Štruktúra benzénu. Delokalizačná energia. Rozdelenie 
aromatických uhľovodíkov. Elektrofilné substitučné reakcie na aromatickom 
jadre. Reakcie na bočnom reťazci. Adičné reakcie na aromatickom systéme. 
Oxidácia aromatických uhľovodíkov. 

 
7. Aromatické uhľovodíky. Pravidlá o ovplyvňovaní elektrofilnej substitúcie 

na aromatickom jadre. Orientácia pri elektrofilných substitučných reakciách 
na benzéne, naftaléne, antracéne a fenantréne. 

 
8. Halogénderiváty - halogénalkány. Charakteristika väzby Csp3-halogén. 

Nukleofilné substitučné reakcie. Vplyv štruktúry na reaktivitu. Mechanizmus 
nukleofilných reakcií. Nukleofilné substitučné reakcie chirálnych substrátov. 
Waldenov obrat. Optická aktivita. Enantioméry, diastereoméry. Eliminačné 



reakcie. Mechanizmus eliminačných reakcií. Smer eliminácie. Reakcie 
halogénalkánov s kovmi. Grignardove činidlá. 

 
9. Halogénderiváty - halogénarény. Charakteristika väzby Car-halogén. 

Nukleofilné reakcie na aromatickom jadre. Organokovové zlúčeniny. 
Elektrofilné substitučné reakcie. 

 
10. Hydroxyderiváty - alkoholy. Charakteristika väzby Csp3-O a O-H. Kyslosť 

a bázicita alkoholov. Nukleofilné substitučné reakcie. Eliminačné reakcie. 
Oxidácia alkoholov. Dioly. 

 
11. Hydroxyderiváty - fenoly. Charakteristika väzby Car-O a O-H. Kyslosť a 

bázicita. Reakcie na väzbe Car-O. Elektrofilné substitučné reakcie. Oxidácia 
polyhydroxyderivátov aromatických uhľovodíkov. 

 
12. Étery. Charakteristika väzieb Csp3-O-Csp3. Bázicita. Nukleofilné substitučné 

reakcie. Cyklické étery. Oxirán a jeho využitie v syntéze. Vlastnosti a 
syntetické využitie crown éterov. 

 
13. Sírne zlúčeniny. Tioly, sulfidy a sulfónové kyseliny. Charakteristika väzby 

C-S a S-H. Bázicita a nukleofilita tiolov a sulfidov. Kyseliny alkánsulfónové 
a arénsulfónové a ich využitie v syntéze a v praxi. 

 
14. Dusíkaté deriváty. Nitroalkány a nitroarény. Charakteristika väzieb 

v nitroalkánoch. Kyslosť. Nitro-acinitro tautoméria. Využitie nitroalkánov 
v syntéze. Charakteristika väzby Car-NO2. Elektrofilné substitučné reakcie.      
Nukleofilné substitučné reakcie. Reakcie nitroarénov. 

 
15. Dusíkaté deriváty. Alifatické amíny. Charakteristika väzby Csp3-N a N-H. 

Bázicita, kyslosť a nukleofilita. Reakcie amínov s kyselinou dusitou. 
Využitie kvartérnych amóniových solí v syntéze. Oxidácia amínov.  

 
16. Dusíkaté deriváty. Aromatické amíny. Aréndiazóniové soli. 

Charakteristické väzby Car-N a N-H. Bázicita, nukleofilita a kyslosť. 
Elektrofilné substitučné reakcie. Reakcie na dusíku. Reakcie s kyselinou 
dusitou. Aréndiazóniové soli. Charakteristika väzby Car-N2 a diazóniovej 
skupiny. Syntetické využitie aréndiazóniových solí. 

 
17. Karbonylové zlúčeniny. Alifatické aldehydy, ketóny a ketény. 

Charakteristika C=O väzby. Keto-enolová tautoméria. Nukleofilné adičné 
reakcie. Reakcie na alkyle. Oxidácia a redukcia aldehydov a ketónov. 
Polyhydroxyaldehydy a ketóny. Sacharidy. Reakcie na karbonylovej a 
hydroxylových skupinách. 



 
18. Karbonylové zlúčeniny. Aromatické aldehydy a ketóny. Charakteristika 

väzby Car-CO. Nukleofilné adičné reakcie. Elektrofilné substitučné reakcie. 
Chinóny. Štruktúra chinónov. Adičné reakcie chinónov. 

 
19. Karboxylové kyseliny. Charakteristika karboxylovej skupiny. Kyslosť 

karboxylových kyselín. Nukleofilné substitučné reakcie na karboxylovom 
uhlíku. Elektrofilné substitučné reakcie na aromatickom jadre. 

 
20. Funkčné deriváty karboxylových kyselín. Acylhalogenidy, anhydridy. 

Charakteristika skupiny CO-X a CO-O-CO. Nukleofilné substitučné reakcie. 
Reakcie na alfa-uhlíku. 

 
21. Funkčné deriváty karboxylových kyselín. Estery karboxylových kyselín. 

Charakteristika skupiny COOR. Nukleofilné substitučné reakcie. Reakcie na 
alfa-uhlíku. Redukcia esterov.  

 
22. Funkčné deriváty karboxylových kyselín. Amidy. Charakteristika skupiny 

CO-NH2. Nukleofilné substitučné reakcie. Hoffmannovo odbúravanie 
amidov. Redukcia amidov. Nitrily kyselín. Ich vlastnosti a reakcie. 

 
23. Substitučné deriváty karboxylových kyselín. Charakteristika väzieb. 

Halogén-, hydroxy-, a aminokyseliny. Bielkoviny. 
 
24. Organické deriváty kyseliny uhličitej. Estery anorganických kyslíkatých 

kyselín. Charakteristika väzby C-O v esteroch minerálnych kyselín. Využitie 
esterov minerálnych kyselín v syntéze. Organické deriváty kyseliny 
uhličitej,. Charakteristika väzieb. Syntéza derivátov kyseliny uhličitej. 

 
25. Alfa,beta-nenasýtené karbonylové zlúčeniny. Charakteristika zoskupenia 

C=C-C=O. 1,2- a 1,4- Adičné reakcie. Michaelova adícia a jej využitie 
v syntéze. 

 
26. Heterocyklické zlúčeniny päťčlánkové. Štruktúra furánu, pyrolu  a tiofénu. 

Elektrofilné substitučné reakcie. Adičné reakcie. Reakcie na heteroatóme. 
Prírodné deriváty pyrolu. Kondenzované päťčlánkové heterocyklické 
zlúčeniny. Päťčlánkové heterocyklické zlúčeniny s viacerými heteroatómami. 
Heterocyklické zlúčeniny s viacerými heterocyklickými kruhmi. 

 
27. Heterocyklické zlúčeniny šesťčlánkové. Štruktúra pyridínu. Elektrofilné 

substitučné reakcie. Nukleofilné substitučné reakcie. Reakcie na dusíkovom 
atóme. Kondenzované šesťčlánkové heterocyklické zlúčeniny (chinolín, 



izochinolín). Šesťčlánkové heterocyklické zlúčeniny s viacerými 
heteroatómami. Nukleové kyseliny. 


