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Odbor: CHÉMIA 

Študijný program: Organická a bioorganická chémia 

Predmet: Fyzikálnochemické metódy v organickej chémii  

(Povinne voliteľný predmet pre zameranie Organická chémia a zameranie Bioorganická 

chémia) 

 

1. Interpretácia fyzikálnochemických vlastností organických zlúčenín teoretickými 

metódami. 

2. Semiempirické kvantovochemické metódy. Princíp a ich využitie v organickej chémii. 

3. Použitie počítačovej chémie na štúdium chemických reakcií. Energetická hyperplocha, 

lokalizácia kritických bodov. 

4. Základné princípy nukleárnej magnetickej rezonancie. Magnetické vlastnosti jadier. 

Energia jadier vo vonkajšom magnetickom poli. Vzťah medzi rezonančnou frekvenciou a 

magnetickou indukciou. Larmorova frekvencia. základné informácie z NMR spektier 

5. Chemický posun. Štandardy chemického posunu. Faktory ovplyvňujúce chemický posun, 
1H chemické posuny a štruktúra organických zlúčenín. 

6. Spin-spinová interakcia. Spektrá prvého a druhého poriadku, chemická a magnetická 

ekvivalencia, jednoväzbové, 2-,3- a viacväzbové interakcie a ich využitie pri určovaní 

štruktúry org. zlúčenín. 

7. Ďalšie aspekty NMR. Spin-spinová a spin-mriežková relaxácia, reakcie na NMR časovej 

škále, nukleárny Overhauserov efekt 

8. Experimenty s dvojitou rezonanciou. Homonukleárny a heteronukleárny dekaplink, 

NOE diferenčný experiment 

9. 13C NMR a NMR iných jadier. Rozdiely oproti 1H NMR (citlivosť, meranie ...). 

Chemický posun v 13C NMR spektrách a jeho využitie v štruktúrnej analýze organických 

molekúl.  

10. 1D NMR multipulzné techniky. Princíp FT NMR spektroskopie. Multiimpulzné metódy. 
13C editované experimenty (INEPT, DEPT, APT). 



11. 2D NMR. Základné princípy, homonukleárna korelácia chemických posunov, J-rozlíšené 

spektrá. Heteronukleárna korelácia chemických posunov, inverzné experimenty. 

Homonukleárna korelácia chemických posunov cez priestor, chemická výmena. 

12. Základné vzťahy v IČ spektroskopii. Vzťah medzi vlnočtom a silou chemickej väzby 

a vzťah medzi intenzitou pásu a dipólovým momentom.  

13. Dôležité vibrácie. Uveďte orientačné vlnočty pre valečné vibrácie: C-H, C=O, C≡C, 

C≡N, kumulované násobné väzby, NO2, O-H. 

14. Typy a charakter medzimolekulových interakcií. Termodynamika a kinetika 

supramolekulových zoskupení. Metódy štúdia supramolekulových zoskupení. Určenie 

stechiometrie a asociačných konštánt zoskupení. 

15. Samozoskupenia v roztoku. Terminológia, rôzne typy zoskupení. Receptory a senzory 

pre katióny, anióny a neutrálne molekuly. Faktory ovplyvňujúce asociačné konštanty. 

Syntéza receptorov. 

16. Prepletené molekuly. Rotaxány, katenány, molekulové uzly. 

17. Organická molekulová elektronika a molekulové počítače. Vodiče, supravodiče, 

polovodiče, tranzistory, diódy. Pamäťové médiá a logické obvody. 

18. Organická molekulová fotonika. Fotoindukovaný prenos elektrónov a elektrónovej 

energie a jeho prepínanie. Molekulové optické šošovky. Fotvoltaické články a premena 

svetla na chemickú energiu. 

19. Laserové a zobrazovacie technológie. Materiály s nelineárnymi optickými vlastnosťami, 

kvapalné kryštály, organické svetlovyžarujúce elektródy. 

20. Molekulové stroje. Mechanický pohyb na molekulovej úrovni: rotory, kliešte, pumpy, 

lineárne motory. 


