
Požiadavky na úlohy pokročilého cvičenia z organickej chémie (1.r. Mgr. štúdia) a na 

protokol. 

 

 Náplňou pokročilého cvičenia je viacstupňová syntéza organickej zlúčeniny. Vyžadujú 

sa tri následné stupne s izoláciou dvoch medziproduktov a cieľovej látky. Ak sú 

medziprodukty a cieľová zlúčenina známe látky, opísané v literatúre (týka sa to aj 

diplomových, či dizertačných prác), musia byť charakterizované 1H NMR spektrom, teplotou 

topenia (tuhé látky), indexom lomu (kvapaliny) a špecifickou otáčavosťou (chirálne 

zlúčeniny). Nové, doposiaľ nepripravené látky treba navyše charakterizovať 13C NMR 

spektrom. Pre účely cvičenia sa nevyžaduje elementárna analýza, IČ, hmotnostné spektrá (ani 

HRMS) a UV-Vis spektrá, avšak do budúcna treba rátať aj s týmito údajmi. 

 Ak je niektorý so stupňov syntézy nenáročný, nevyžaduje si čistenie látky a tá sa 

použije ďalej v surovom stave, syntéza by mala mať stupeň navyše, alebo je v syntéze 

paralelný stupeň (príprava iného derivátu z rovnakého substrátu). V reakčnom slede majú byť 

maximálne štyri následné stupne. 

 Ak študent opíše viac reakčných sledov (syntéz), bude sa posudzovať len jeden, ktorý 

najviac zodpovedá požiadavkám. 

 

Protokol: 

Titulná strana má obsahovať základné údaje: 

- názov práce (napr. „Syntéza látky VX. Pokročilé cvičenie z organickej chémie.“) 

- meno študenta s afiliáciou (X. Y., Organická a bioorganická chémia, 1.r. Mgr. štúdia) 

- datovanie (Bratislava, 2018) 

 

Na druhej strane je grafický abstrakt, ktorý obsahuje reakčnú schému od východiskovej látky 

k cieľovej zlúčenine spolu s medziproduktmi. Neizolované medziprodukty sa uvádzajú 

v hranatých zátvorkách. Nad reakčnými šípkami sa uvedie reakčné činidlo (činidlá), pod 

šípkou katalyzátor (katalyzátory). V abstrakte sa neuvádzajú reakčné podmienky, t.j. 

rozpúšťadlá, reakčný čas, molárne ekvivalenty a pod. Pod jednotlivými izolovanými 

produktmi sa uvedie získané množstvo v %, zaokrúhlené na celé číslo. 

 

Nasleduje krátky úvod (3-4 vety), kde sa vysvetlí účel syntézy (cieľová látka sa v budúcnosti 

použije ako substrát pre iné syntézy, resp. ako katalyzátor; syntéza je modelová pre typ látok 

a pod.). 

 

Experimentálna časť je v protokole podstatnou. Na začiatok treba uviesť odsek: Materiál 

a metódy, kde sa uvedie zdroj východiskovej látky (pripravená doktorandom, zakúpená od 

firmy ABCD), čistenie konkrétnych rozpúšťadiel, ktoré sa skutočne použili v syntéze (napr. 

toluén bol čistený destiláciou z Na/benzofenón), typ použitého silikagélu 

a chromatografických platničiek, spôsob ich detekcie. Tu sa uvedú taktiež prístroje, na 

ktorých sa merali fyzikálne a spektrálne vlastnosti pripravených látok. Neuvádzajú sa 

frekvencie, rozpúšťadlá a štandardy pre NMR, to bude uvedené zvlášť pri konkrétnom popise 

spektra. 

 V experimentálnej časti sa nedá vyhnúť použitiu skratiek. Akceptovateľné sú 

všeobecne užívané skratky pre rozpúšťadlá a pomocné činidlá (THF, DCM, DMF, DMSO, 

HMPT, DIBAL, AIBN, NBS, BINAP...). Treba uprednostniť skratky naznačujúce štruktúru: 

Et3N (nie TEA), PhNMe2 (nie DMA). Pre etyl-acetát sa môže použiť AcOEt aj EA. Ak sa má 

častejšie použiť komplikovaný názov štruktúry, môže byť vymyslená nová skratka, prvýkrát 

však musí byť uvedená v zátvorke za oficiálnym názvom. Pre laboratórnu teplotu je povolené 

použiť skratku RT. 



 Každý experiment je zvlášť opísaný, opis pozostáva z nadpisu, reakčnej schémy, 

pracovného postupu a údajov, ktoré charakterizujú pripravené látky. 

 Nadpis je zvyčajne v tvare: Príprava zlúčeniny XY, kde názov zlúčeniny je vytvorený 

podľa pravidiel IUPAC. 

 V reakčnej schéme má mať východisková látka aj produkt svoje číslo uvedené pod 

štruktúrou, odporúča sa tu uviesť aj molekulovú hmotnosť buď v tvare Mr = XX,XX, alebo M 

= XX,XX g.mol-1.V prípade vzniku viacerých produktov treba každý označiť zvláštnym 

číslom (napr. 3, 4, alebo 3a, 3b). V schéme sa nad šípkou uvedie činidlo (reaktant), 

katalyzátor, báza, ligand, prípadne iné pomocné činidlá a pod šípkou rozpúšťadlá, reakčná 

teplota, reakčný čas. Pri činidlách a katalyzátoroch sa môže uviesť aj relatívne množstvo (3 

mol. %, 2,2 ekv. a pod.). Pod štruktúru produktu sa uvedie jeho výťažok v %, zaokrúhlený na 

dve platné číslice. 

 Pracovný postup má byť presný a reprodukovateľný. Píše sa v trpnom rode (do banky 

sa pridá...), alebo v 1. osobe mn. č. (do kadičky navážime ...). Pozitívne sa hodnotí aj opis 

nádob, či iných častí aparatúr (dáme do trojhrdlovej 250 ml banky..., destilujeme cez 40 cm 

dlhú Vigreuxovu kolónu..., prikvapkávacím lievikom pridávame za intenzívneho miešania... 

a pod.). Vyžaduje sa aj podrobné opísanie zahrievania, či chladenia – zmes sme zahriali 

v olejovom kúpeli na 120 °C (teplota kúpeľa), zmes ochladíme na -78 °C (kúpeľ 

CO2(s)/acetón). Podrobne treba rozpísať extrakcie (napr.: Zmes sme vyliali do 500 ml dest. 

vody a produkt extrahovali 5 × 25 ml DCM, spojené extrakty vysušili nad MgSO4.). Po 

prvotnom spracovaní je vhodné uviesť aj vzhľad surového produktu (filtrát sme zahustili za 

zníženého tlaku a získaný hnedý olej...). Ak bola reakcia opakovaná viackrát so zmenenými 

podmienkami, uvedie sa len najúspešnejší experiment, ostatné pokusy sa zhodnotia v diskusii. 

 Pri charakterizácii tuhých látok treba uviesť teplotu topenia ako interval teplôt. Ak je 

látka kryštalizovaná z nejakého rozpúšťadla, toto sa uvedie za hodnotou t.t. v zátvorke. 

Neuvádzajú sa tu eluenty z chromatografie, či iné rozpúšťadlá používané pri izolácii. 

Protónové NMR spektrum sa uvádza vo formáte: 1H NMR (300 MHz, CDCl3, TMS):   9,44 

(br.s, 1H, NH), 8,77 (dd, J = 7,8; 3,4 Hz, 1H)...1,21 (t, J = 7,5 Hz, 3H, CH2CH3) ppm. Pri 

jednoduchších spektrách do 8 signálov sa treba pokúsiť priradiť signály jednotlivým vodíkom, 

pričom treba použiť štandardné číslovanie zlúčeniny (lokanty podľa IUPAC). Pri 

komplikovanejších štruktúrach sa uvedú hodnoty chemických posunov zvlášť v štruktúrnom 

vzorci pri jednotlivých atómoch. V popise tvaru signálov sa použijú štandardné symboly s, d, 

t, q, br s, vyššie multiplicity sa môžu vypísať – kvintet, sextet..., ak sa uvádza multiplet, 

hodnoty posunu musia byť uvedené ako interval. Pri každom štiepení je nutné uviesť 

interakčnú konštantu v Hz. Uhlíkové NMR spektrum sa uvádza vo formáte: 13C NMR (75 

MHz, DMSO-d6, TMS):   176,23; 121,44 (2C); 111,54; ... 21,81 ppm. Pri týchto spektrách 

sa nevyžaduje priradenie signálov. Pri chirálnych zlúčeninách treba stanoviť hodnotu 

špecifickej optickej otáčavosti za konkrétnych uvedených podmienok. Ďalšie údaje pre 

charakterizáciu sa v pokročilom cvičení nevyžadujú, môžu sa však určiť a využijú sa pri 

publikovaní práce v budúcnosti. Ide o elementárnu analýzu, IČ a hmotnostné spektrá (aj 

HRMS), viacrozmerné NMR spektrá a pod. Všetky NMR spektrá budú súčasťou prílohy vo 

formáte A4, prípadné komplikovanejšie úseky spektier budú zvlášť roztiahnuté. Pri 

protónových spektrách v prílohe sa vyžadujú hodnoty posunov nad píkmi a tiež hodnoty 

integrálov. 

 Dôležitou súčasťou protokolu je diskusia. V nej majú byť rozobrané jednotlivé 

reakčné stupne, uvedie sa koľkokrát boli opakované, ak je nižší výťažok, tak sa načrtnú 

možné dôvody, prípadne sa načrtnú možnosti vylepšenia do budúcna. Neuvádzajú sa tu 

známe reakčné mechanizmy, toto sa pripúšťa, len ak sa vysvetľuje vznik neočakávaného 

produktu. 

 Posledným odsekom je záver, kde sa sumarizuje syntéza 1-3 vetami. 


