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Odbor: CHÉMIA  
Študijný program: Organická a bioorganická chémia 
Predmet: Štruktúra a reaktivita organických zlú čenín  
(Povinný predmet pre zameranie Organická chémia, povinne voliteľný predmet pre zameranie 
Bioorganická chémia) 
 
1. Kinetické a termodynamické predpoklady chemických reakcií. Voľná entalpia, 

aktivačná entalpia a antrópia. Rôzne druhy pnutia. Hammetova rovnica a jej modifikácie. 

Izokinetický princíp. Dvojparametrové rovnice. Taftove rovnice. 

2. Metódy štúdia mechanizmov reakcií. Syntetické a spektrálne metódy. Využitie 

stereochemických štúdií pri dôkaze mechanizmov. Kinetické metódy a kinetický 

izotopový efekt.  

3. Intermediáty. Karbanióny, karbkatióny, radikály, radikálióny, karbény, nitrény. Vplyv 

štruktúry na stabilitu. 

4. Teória kyselín a báz. Brönstedove kyseliny, kinetická a termodynamická acidita. Vplyv 

štruktúrnych parametrov na aciditu, resp. bázicitu. Hammetova funkcia acidity. Lewisove 

kyseliny. Personova teória tvrdých a mäkkých kyselín a zásad. 

5. Rozpúšťadlá a solvatácia. Vplyv solvatácie na štruktúru a reaktivitu zlúčenín. 

6. Vodíková väzba. Vplyv vodíkovej väzby na fyzikálne vlastnosti a reaktivitu zlúčenín. 

Metódy dôkazu vodíkovej väzby. Tautoméria, prototrópia, metalotrópia, acylotrópia 

a pod. 

7. Aromaticita a aromatické zlúčeniny. Huckelova a Krusziewskeho-Krygowskeho 

rovnica. Kinetická a termodynamická aromaticita. Benzenoidné a nebenzoidné aromaty, 

anulény, heterocyklické aromatické zlúčeniny. 

8. Nukleofilné substitúcie na sp3 a sp2 uhlíkoch. Mechanizmy nukleofilných  alifatických 

substitúcií. 

9. Elektrofilné alifatické substitúcie. Mechanizmy elektrofilných substitučných reakcií na 

alifatických uhlíkoch. 

10. Nukleofilné substitúcie na sp2 uhlíkoch. Mechanizmy nukleofilných substitúcií na sp2 

uhlíku alkénov a derivátov kyselín. 

11. Elektrofilné adície C-C násobné väzby. Mechanizmy elektrofilných a radikálových 

adičných reakcií na alkény, alkíny, alény.  



12. Nukleofilné adície na C-C násobné väzby. Nukleofilné adičné reakcie na α,β-

nenasýtené zlúčeniny a ďalšie elektróndeficitné alkény 

13. Nukleofilné adície na násobné väzby C-heteroatóm. Nukleofilné adičné reakcie na 

C=O a C=N väzby. 

14. Eliminačné reakcie. Mechanizmy eliminačných reakcií. Streochémia eliminačných 

reakcií. Zajcevovo, Hoffmanovo pravidlo. Syn a anti eliminácie. 

15. Aromatické elektrofilné substitúcie. Mechanizmus, intermediáty. Vplyv substituentov 

na smer a rýchlosť aromatickej elektrofilnej substitúcie. Porovnanie elektrofilných 

substitúcií na aromatických uhľovodíkoch a heterocykloch. 

16. Aromatické nukleofilné substitúcie. Rôzne druhy mechanizmov a intermediáty. 

Substitúcia na heterocykloch. 

17. Molekulové prešmyky. Nukleofilné alifatické a aromatické prešmyky. Elektrofilné 

alifatické prešmyky a aromatické prešmyky z reťazca na kruh. 

18. Cykloadície. Diénové reakcie, dipolárne adície. Vplyv štruktúry diénu a dienofilov  na 

orientáciu a rýchlosť adície. Dipolárne adície ako metóda syntézy heterocyklov. 

Woodwardove-Hoffmanove pravidlá. 

19. Organokovové zlúčeniny kovov hlavných skupín. Organolítne, organohorečnaté, 

organozinočnaté a organohlinité zlúčeniny. 

20. Organokovové zlúčeniny prechodných kovov. Metalocény. Organokovové zlúčeniny 

titánu, zirkónia, paládia a medi. 


