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Odbor: CHÉMIA 
Študijný program: Organická a bioorganická chémia
Predmet: Katalýza v organickej chémii  
Povinne volite�ný predmet zameranie organická chémia 

1. Katalýza organických reakcií (I). Základné pojmy a princípy. Rôzne druhy acido-

bázickej katalýzy. 

2. Katalýza organických reakcií (II). Katalýza Lewisovými kyselinami a bázami. Katalýza 

prechodnými kovmi a ich komplexami. Fázovo-tranférová katalýza, micelárna katalýza.  

3. Základné pojmy stereoselektívnej syntézy a katalýzy. Typy a nomenklatúra 

stereogénnych jednotiek, projekcie, epiméry, polohové izoméry, molekuly s viacerými 

stereogénnymi jednotkami. Enantiomérna �istota, enantiomérne �istá látka, enantio a 

diastereotopné skupiny a strany, relatívna a absolútna konfigurácia, topicita a 

stereochemický popis stereoselektívnych reakcií. 

4. Stanovenie �istoty enantiomérov a ich separácia. Polarimetricky, NMR derivatiza�né, 

solvata�né, posuvové �inidlá, GC, HPLC, separácia cez diastereoizoméry, enzymatické 

rozlíšenie, fy - ch separácie: vlastnosti enantiomérnych zmesí, konglomerát, rac. zmes 

a zlú�enina. 

5. Stereoselektívna syntéza jej energetický  princíp a klasifikácia. Enantio a 

diastereoselektívna syntéza, faktory ovplyv�ujúce stereoselektívny pribeh reakcie, rozdiel 

aktiva�ných energii, delenie stereoselektívnej syntézy I.-IV. generácia, výhody 

a nevýhody. 

6. Špeciálne metódy stereoselektívnej syntézy. Kinetické rozlíšenie, dvojnásobná a 

trojnásobná stereoselektívna indukcia. 

7. Prediktívne modely stereoselektívnej indukcie. Cramov, Karabatsosov, Felkin – Ahnov 

a Cramov - cyklický model, Cornforthov dipolárny model, Bürgi-Dunitzov pristup. 

Prelogov atromlie�ny prediktívny model, stereoselektívna Simmon-Smith reakcia, syntéza 

zlú�enín s axiálnou stereogénnou jednotkou. 

8. Stereoselektívne alkylácie ketónov, stereoselektívne syntézy substituovaných 

karboxylových kyselín a ich derivátov. Enders, SAMP / RAMP. Mayersova 

oxazolínova metóda, Evansova oxazolinónová metóda, Endersova - Michalova adícia, 



Mayersova - Michalova reakcia, syntéza substituovaných aminokyselín (Schöllkopfova 

metóda). 

9. Stereoselektívna syntéza sekundárnych alkoholov. Noyoriho adícia dietylzinku na 

aldehydy, selektívna redukcia metyl-esterov komplexnými hydridmi LAH a DIBAL, 

redukcia Alpínboránom, Coreyho katalytická redukcia ketónov boránom a 

katecholboránom, hydroborácia alkénov s Ipc2BH. 

10. Stereoselektívne aldolove kondenzácie. Zimmermann - Traxlerov model, 

stereoselektívna aldolová kondenzácia a jej dvojnásobná stereoselektívna indukcia, 

matched a mismatched pair, Hajos / Parrish, Michaelova reakcia pomocou chirálnych 

sulfoxidov, acyklická Michaelova adícia (Oppolzerove sultámy). 

11. Stereoselektívne Dielsove - Alderove  cykloadície. Coreyho 8-fenylmentolova metóda, 

Evansov oxazolinónový prístup, Oppolzerova gáforsultámová metóda) 

12. Asymetrické katalytické hydrogenácie. Kovmi katalyzované hydrogenácie alkénov, 

ketónov a imínov. Hydrogenácie s prenosom vodíka. Hydrosilylácie a hydroborácie 

ketónov a imínov. 

13. Asymetrické katalytické oxidácie. Kovmi katalyzované epoxidácie a aziridinácie 

alkénov a karbonylových zlú�enín. Dihydroxylácie a aminohydroxylácie alkénov. 

Oxidácie sulfánov. 

14. Asymetrické katalytické reakcie tvorby C-C vazieb (I). Reakcie aldolového typu. 

Adície organokovov na karbonylové zlú�eniny. 1,4-adicíe na �,�-nenasýtené konjugované 

systémy.

15. Asymetrické katalytické reakcie tvorby C-C vazieb (II). Cykloadi�né reakcie, 

cyklopropanácie a C-H inzercie. Alylová substitúcia.

16. Asymetrická organokatalýza. Princíp a najdoležitejšie typy katalyzátorov. Enamínová 

a imíniová aktivácia. Organokatalytická aldolová, Mannichova a Michaelova reakcia.

17. Imobilizácia chirálnych katalyzátorov a využitie asymetrickej katalyzy v praxi. Typy 

imobilizácií katalyzátorov. Najdôležitejšie asymetrické katalytické priemyslné procesy.  

18. Špeciálne koncepty v asymetrickej katalýze. Duálna aktivácia. Nelineárne efekty, 

asymetrická autokatalýza, asymetrická fázovo-transférová katalýza. 

19. Biokatalýza. Využitie enzýmov, celých buniek a tkanív v asymetrickej katalýze.

20. Supramolekulová katalýza. Samozdružené katalyzátory, sú�asné viazanie oboch  

reaktantov, reakcie v nanoreaktoroch. 


