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Problém 1 

Rádioaktívny cukor 

Peter Polčic (peter.polcic@uniba.sk) 

 Cukry bunky často využívajú ako zdroje energie a uhlíka pre svoj rast. Metabolická dráha 

odbúrania cukrov je preto funkčná takmer vo všetkých typoch buniek. Využívajú ju ako ľudské bunky 

tak aj bunky mikroorganizmov, ako sú baktérie alebo kvasinky (obr. 1). 

 Kvasenie cukru na alkohol v kvasinkách je jedným z biochemických procesov, ktorý ľudia od 

nepamäti využívajú vo svoj prospech, pri príprave piva, vína ale aj pri kysnutí cesta na chlieb. Nie je 

preto divu, že reakcie kvasenia boli aj jednými z prvých preskúmaných biochemických reakcií a pri ich 

štúdiu boli pochopené mnohé základné princípy života. 

a)             b)  

 

c)           d)  

 

Obrázok 1: Pivné kvasinky (Saccharomyces cerevisiae). Bunky pivných kvasiniek (a) pozorované 

svetelným mikroskopom, (b) pozorované rastrovacím elektrónovým mikroskopom, (c) kultivované na 

Petriho miske a (d) ako si ich môžeme kúpiť v potravinách (droždie). 

 

 Pri odbúravaní glukózy (hroznového cukru) je molekula tohto cukru v sérii na seba 

nadväzujúcich chemických reakcií premieňaná.na kyselinu pyrohroznovú, ktorá môže byť ďalej v 

prítomnosti kyslíka oxidovaná až na oxid uhličitý a vodu (v dráhach Krebsovho cyklu a dýchacieho 

reťazca). V neprítomnosti kyslíka, sa premieňa na kyselinu mliečnu (napríklad v intenzívne pracujúcich 

svaloch) alebo na alkohol v kvasinkách. 

 Jednou z užitočných biochemických metód, ktoré boli s veľkým úspechom využité pri štúdiu 

metabolických dráh, je využitie rádioaktívne značených molekúl. K bunkám môžeme pridať substrát 
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(chemickú zlúčeninu), v ktorej je jeden atóm nahradený iným rádioaktívnym izotopom toho istého prvku. 

Pretože takto značená molekula sa chemicky správa rovnako ako neznačená, v bunkách podstupuje 

rovnaké premeny. Identifikovaním molekúl, v ktorých sa rádioaktívna značka nachádza potom môžeme 

zistiť na aké chemické zlúčeniny sa pôvodná značená látka mení. 

 

Úloha: 

 Pomocou glukózy, v ktorej je niektorý z uhlíkov nahradený rádioaktívnym izotopom 14C, 

skúmame jej metabolické premeny. Kvasinkám do rastového média pridáme značenú glukózu a po 

nejakej dobe analyzujeme látky, na ktoré sa glukóza premieňa. (Pre jednoduchosť predpokladajme, že 

všetka glukóza, ktorú bunky prijímajú má v každej molekule požadovaný atóm uhlíka nahradený 

rádioaktívnym izotopom.) 

 

a) Ktoré uhlíky v molekule glukózy (obr.2) musíme mať značené, ak chceme jej skvasením získať 

rádioaktívne značený etanol? (Uveďte všetky možnosti.) 

 

Obrázok 2: Vzorce glukózy a etanolu. Modrými číslicami je znázornené číslovanie jednotlivých 

atómov uhlíka. 

 

b) Akú rádioaktívne značenú glukózu (ktoré uhlíky musia byť rádioaktívne) musíme použiť, aby sme 

získali rádioaktívne značenú každú molekulu etanolu, ktorá vznikne, a aby mala každá molekula etanolu 

značený rovnaký uhlík? (Uveďte všetky možnosti.) 

c) Dá sa použitím rádioaktívne značenej glukózy takto pripraviť aj neznačený etanol (etanol, ktorý 

neobsahuje rádioaktívny izotop uhlíka)? Ak áno, akú glukózu musíme použiť a aká značená molekula v 

procese vzniká? 

 

 Ak kvasinky rastú v médiu, ktoré obsahuje glukózu, obvykle ju skvasujú na etanol aj v 

prítomnosti kyslíka. Po vyčerpaní glukózy zmenia metabolizmus tak, že ako zdroj začnú využívať 

predtým vyprodukovaný etanol. Premieňajú ho na acetaldehyd a kyselinu octovú, v dvoch následných 
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reakciách, v ktorých sa zároveň redukujú molekuly koenzýmu nikotínamid-adenín-dinukleotidu (NAD+). 

Kyselinu octovú potom odbúrajú v Krebsovom cykle, kde vzniká oxid uhličitý a ďalšie molekuly 

redukovaných koenzýmov (NADH a FADH2).  

 

d) Aký je význam týchto redukovaných koenzýmov? Do akej dráhy vstupujú? 

e) Kde v kvasinkových bunkách k tomuto procesu dochádza?  

 

 Ak bunky pestujeme v rastovom médiu, v ktorom je ako jediný zdroj uhlíka rádioaktívne značená 

glukóza dlhšiu dobu, bunky pochopiteľne nebudú všetku glukózu premieňať (skvasovať) na etanol, ale 

budú ju odbúravať čiastočne a premieňať ju na iné organické molekuly, ktoré pre svoj rast potrebujú. 

 

f) Predpokladajme, že skúmame syntézu mastných kyselín v takýchto bunkách. V médiu so značenou 

glukózou naozaj pozorujeme, že dochádza ku syntéze lipidov, ktoré obsahujú rádioaktívne značené 

mastné kyseliny. Ktorá chemická látka je dôležitým medziproduktom odbúrania glukózy, ktorá sa 

využíva v dráhe biosyntézy mastných kyselín? 

g) Ktoré uhlíky v molekule kyseliny palmitovej, môžu byť značené, ak ako substrát použijeme glukózu 

značenú na uhlíku 2? 

  



Problém 2 

Vianočný punč 

Andrej Hurajt (hurajt3@uniba.sk) 

Recenzent: Lukáš Félix Paštéka 

 

“A lot of people like snow. I find it to be an unnecessary freezing of water.” 

(Carl Reiner) 

Úvod 

 

 Kvantový chemik Martin sa v predvianočnom období spolu s celou rodinou vybral na chatu. V 

polovici pobytu ich však silná snehová búrka spolu s COVID lockdownom uväznili v okrese a nemohli 

sa najbližší mesiac vrátiť domov. Poviete si, skvelé, zimná idylka, oddych, pohodička. No, nie tak 

úplne…  

Doma totiž zabudli prastarú receptúru na poctivý vianočný punč od strýka Karola! Aké by to boli Vianoce 

bez tohto tradičného nápoja! Našťastie, Martin nezaháľa a pomocou simulácii molekulovej dynamiky a 

občasne zapamätaných údajov z receptúry si vie hravo poradiť. 

Pomôžete pripraviť Martinovi tradičný kvalitný punč, bez ktorého by Vianoce neboli Vianocami? 

 

Úloha 1 – Na zahriatie (1b) 

 Strýko Karol je tak trochu blázon. Vyštudovaný analytický chemik, ktorý ma špeciálnu záľubu v 

pyknometrickom stanovovaní hustoty možného aj nemožného. Bohužiaľ (alebo možno aj chvalabohu) 

si dlhé chvíle na dôchodku krátil optimalizáciou prípravy vianočnej punčovej špeciality a, samozrejme, 

nikdy nezabudne pre každý svoj "optimalizovaný" výtvor stanoviť jeho hustotu. Chudák Martin si však 

pri počítačovom simulovaní strýkových dobrôt musí poradiť s premenou jednotiek. 

 

Premeňte jednotky 

 

1 Å = XXX m 

1 bar = XXX Pa 

1 g/cm3 = XXX kg/m3 

25 °C = XXX K 
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Poznámka: Å = Ångström, všetky výsledky uvádzajte do predformátovaného odpoveďového hárku. 

 

Úloha 2 – Strýkove rýchle počty (1,5b) 

 Hrubým výpočtom približne odhadnite, aká bude hustota zmesi (v g/cm3) voda/etanol ak do 

kocky s rozmermi a = 20 Å umiestnime 240 molekúl vody  a 50 molekúl etanolu. Pri výpočte pracujte s 

nasledujúcimi hodnotami M(voda) = 18,0 g/mol, M(etanol) = 46,1 g/mol a NA = 6,022 × 1023 mol-1. 

 

 Výslednú hustotu zaokrúhlite na 3 desatinné miesta. Postup výpočtu stručne okomentuje do 

odpoveďového hárku. Zamyslenie sa: Možno považovať takto vypočítanú hodnotu hustoty za 

porovnateľnú s experimentálnou hodnotou? Ak nie, čo sme v takomto výpočte neuvažovali? Inšpirujte 

sa grafom priebehu hustoty v čase z úlohy 5. 

 

Úloha 3 – Príprava receptu (5b) 

 Aby Martin šetril chatové zásoby potrebné pre prípravu punču, rozhodol sa pre optimalizáciu 

množstva prísad realizovať počítačové simulácie. Pripravil si preto simulačné boxy s dĺžkou hrany a = 

20 Å s nasledujúcimi počtami molekúl: 

 

Tabuľka 1 - Pripravované simulačné boxy, počty molekúl 

# box voda etanol w(etanol) 

#1 240 25 ??? 

#2 240 50 ??? 

#3 240 75 ??? 

#4 240 100 ??? 

 

 Vypočítajte hmotnostný zlomok etanolu v každom jednom simulačnom boxe a hodnoty 

zaokrúhlite na 2 desatinné miesta. Hodnoty uveďte do príslušnej tabuľky v odpoveďovom hárku, pri 

výpočte použite okrem počtov molekúl z tabuľky i nasledujúce údaje: M(voda) = 18,0 g/mol, 

M(etanol) = 46,1 g/mol a NA = 6,022 × 1023 mol-1. Postup výpočtu slovne popíšte. 

 

 

 



Úloha 4 – Dynamika punčov (12b) 

 V tejto úlohe pomôžeme Martinovi so simuláciami punčov pomocou molekulovej dynamiky a 

pre každý box z Úlohy 3 vypočítame jeho priemernú hustotu. Všetky simulácie budeme realizovať cez 

portál chemcompute.org, využitím programového balíka NAMD. Klikneme preto na nasledujúci odkaz, 

prípadne si odkaz skopírujeme do prehliadača: 

https://chemcompute.org/ 

 

1) Na hornej čiernej lište portálu klikneme na  NAMD  a z ponuky vyberieme možnosť Submit a job. 

2) Zobrazí sa nám obrazovka s konfiguráciou výpočtu: 

 

3) Následne klikneme na  Reset All Values, potom na  Delete  a nakoniec na Add Small Molecule. 

4) Do políčka Molecule napíšeme ethanol a zadáme počet 25, klikneme na  Search. Program by mal 

v databáze nájsť molekulu etanolu a výsledok nám oznámiť vypísaním „ethanol found“. 

5) Ďalšie parametre simulácie upravíme podľa priloženého obrázku nižšie: 

 



 

6) Pre každý box teda budeme realizovať simuláciu za stáleho tlaku 1 bar a teploty 298 K. Molekuly 

vody a etanolu budú do boxu vložené náhodne, pričom počiatočná štruktúra boxu prejde pred samotným 

začiatkom simulácie 20000-krát minimalizačným algoritmom. Celkovo budeme simulovať správanie sa 

takejto zmesi etanol/voda na časovej škále 500 ps, pričom informácie o hustote, energii, teplote, tlaku 

budeme zaznamenávať do súboru každú 1 fs. Priemernú hustotu boxu vypočítame ako jednoduchý 

aritmetický priemer z posledných 100 ps výpočtu (viac v časti spracovanie výsledkov). Výpočet spustíme 

kliknutím na tlačidlo  Submit . 

 

7) Po chvíľke budeme presmerovaní na bežiaci výpočet. Do odpoveďového hárka si zaznamenáme 

číslo výpočtu (Job Number), aby sme sa vedeli k výsledku výpočtu neskôr vrátiť. Dĺžka trvania jedného 

výpočtu je okolo 1 hodiny. Odporúčame spracovávať výsledky napr. na druhý deň. 

 

8) Aby sme pri počítaní boli časovo efektívnejší, vrátime sa späť ku kroku 1) a takto spustíme 3 ďalšie 

výpočty pre rôzne počty molekúl etanolu z tabuľky. Nastavenia výpočtu zostávajú vždy rovnaké, meníme 

iba počet molekúl etanolu. Nezabudneme si vždy zapísať číslo nášho jobu do odpoveďového hárka! 

 

 



Spracovanie výsledkov 

 

1) Na hornej čiernej lište portálu chemcompute klikneme na  NAMD  a z ponuky vyberieme možnosť 

Check Job Status. Zobrazí sa nám okienko s výstupmi, do Job Number zadáme číslo jobu, ktorého 

výsledky plánujeme spracovať. 

2) Úspešné ukončenie nášho výpočtu by mal predznamenať výpis z programu v tvare: 

Job 36556 (jetstream) COMPLETE Success 

 

3) Klikneme na kartu Analysis: 

 

4) Na karte Analysis klikneme na tlačidlo  Download Energy as csv  a uložíme si výsledok simulácie 

ako .csv súbor. 

5) Súbor .csv si otvoríme ľubovoľným tabuľkovým kalkulátorom, najlepšie programom Microsoft Excel, 

prípadne. LibreOffice Calc alebo Google Sheets. 

6) Ak si údaje otvoríme programom MS Excel, pre správne získanie priemernej hodnoty hustoty treba 

postupovať nasledovne: 

I.) Klikneme na A vyznačíme celý stĺpec. Na karte Údaje nájdeme možnosť Text na stĺpce. Následne 

v 3 krokovej ponuke zaškrtneme ako oddeľovač Čiarka a počkáme na roztriedenie údajov do stĺpcov. 

Po roztriedení údajov možno prejsť k bodu II.   

II.) Ak váš systém používa desatinnú čiarku miesto bodky, treba vyznačiť stĺpec L a na karte Domov 

v ponuke kliknúť na „Nájsť a vybrať“, následne kliknúť na „Nahradiť“. Do okienka s „Hľadať:“ treba uviesť 

. a do okienka „Nahradiť čím:“ , následne treba kliknúť na tlačidlo Nahradiť všetky (viď. obrázok). 

 



III.) Finálne je možné vypočítať priemernú hustotu za posledných 100 ps simulácie do ľubovoľnej 

prázdnej bunky v súbore zadaním =AVERAGE(L400000:L500002). Priemernú hodnotu hustoty si 

zaokrúhlenú na 3 desatinné miesta prekopírujte do prislúchajúcej tabuľky v odpoveďovom hárku. 

Takýmto spôsobom vypočítajte hustotu pre všetky pripravené simulačné boxy. Otvorený .csv súbor ešte 

nezatvárame, budeme s ním pracovať i v Úlohe 5.  

Úloha 5 – Skackavý tlak, objem, skackavá hustota (1,5b) 

 V nasledujúcej úlohe sa pozrieme na zmeny hustoty v posledných 50 ps simulácie. Ešte 

predtým, než začneme, je dôležité si uvedomiť, že objem našej kocky sa v priebehu simulácie mení. 

Rovnako tak sa mení i hustota a čím je táto zmena výraznejšia, tým viac ovplyvní hodnotu priemernej 

hustoty, ktorú rátame z posledných 100 ps simulácie. Do stĺpca N si preto prekopírujeme časový údaj 

za posledných 50000 fs. Aby sme to nemuseli robiť ručne, do bunky M2 vložíme nasledujúci príkaz: 

=OFFSET(A2;450000;0;50000;1) 

Pre skopírovanie príslušných hodnôt hustôt vložíme do bunky N2 príkaz: 

=OFFSET(L2;450000;0;50000;1) 

 Stĺpce M a N si vyznačíme a cez Vložiť vložíme do dokumentu graf s označením XY (bodový) 

s rovnými čiarami. Graf si vizuálne upravíme – t.j. nastavíme vhodným spôsobom rozsahy oboch osí 

aby sme údaje čo najlepšie videli a prekopírujeme ho na určené miesto v odpoveďovom hárku. Do 

odpoveďového hárku stačí uviesť graf zo simulácie jedného boxu, tzn. netreba robiť graf zvlášť pre 

každý box. 

 Graf slovne popíšte – aké maximálne a minimálne hodnoty dosahuje hustota v časovom úseku 

posledných 50 ps simulácie? Je táto zmena hustoty výrazná, alebo hodnoty stabilne oscilujú okolo 

priemernej hodnoty?  

 

Úloha 6 – Má to tie správne grády? (2b) 

 V odpoveďovom hárku možno nájsť grafické zobrazenie závislosti hustoty zmesi od 

hmotnostného zlomku etanolu v zmesi. Pomocou rovnice uvedenej v červenom rámčeku vypočítajte, 

aká hodnota hustoty zodpovedá obľúbenému hmotnostnému zlomku strýka Karola t.j. 0,40 (40%). 

Uvedomte si, aké hodnoty v rovnici reprezentuje premenná x a premenná y. 

 

Úloha 7 – Krutá realita, alebo porovnanie s experimentom (2b) 

 V odpoveďovom hárku možno nájsť grafické zobrazenie závislosti hustoty zmesi od 

hmotnostného zlomku etanolu v zmesi, pričom údaje sú získané experimentálnym meraním hodnôt 

hustôt. Z rovnice v modrom rámčeku vypočítajte hodnoty hustoty pre hmotnostný zlomok 0,40 a takto 

vypočítanú hodnotu hustoty porovnajte s hustotou z Úlohy 6. Podľa grafu z Úlohy 5 sa zamyslite, či bola 

dĺžka simulačného času dostatočná, prípadne či bol počiatočný odhad rozmeru boxu správny. Vplývalo 



by na výsledok simulácie i zanedbanie niektorých typov interakcií? Bol by puntičkársky strýko Karol 

spokojný s Martinovou vypočítanou hodnotou? 

 

Infoška na záver 

 V prípade akýchkoľvek technických problémov s úlohou mi neváhajte písať na e-mail 

hurajt3@uniba.sk. Budem rovnako rád, ak mi do odpoveďového hárka napíšete i svoj krátky názor na 

úlohy, prípadne námet na ich vylepšenie ☺. Držíme palce! 
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Problém 3 

Oxidačno-redukčné rovnováhy – vplyv komplexotvornej reakcie 

Radoslav Halko (radoslav.halko@uniba.sk) 

 

 Na definovanie oxidačno-redukčných rovnováh využívame oxidačno-redukčný potenciál, ktorý 

je objektívnym parametrom oxidačnej alebo redukčnej schopnosti oxidačných alebo redukčných činidiel. 

Oxidácia je dej, pri ktorom častica (atóm, molekula, ión) stráca elektróny, naopak redukcia je dej, pri 

ktorom častica prijíma elektróny. Elektróny v roztoku nemôžu samostatne existovať, preto len vtedy 

môže častica odovzdávať elektrón, ak iná častica je ochotná elektrón prijať. To znamená, že oxidácia a 

redukcia môžu prebiehať len súčasne. Činidlo, ktoré sa samo oxiduje má redukčné účinky na svoje 

okolie (redukčné činidlo), kým činidlo, ktoré sa redukuje má oxidačné účinky (oxidačné činidlo). 

Príkladom oxidačno-redukčnej reakcie môže byť nasledujúca rovnica: 

CuCdCuCd ++ ++ 22
 

Uvedenú rovnicu môžeme rozpísať ako sústava dvoch polreakcií: 

CdeCd

CueCu

+

+

−+

−+

2

2

2

2

 

Redukcia 

Oxidácia  

 Oxidačno-redukčný potenciál E, je potenciál elektródy z inertného kovy (Pt, Au) ponorenej do 

roztoku s oxidovanou a s redukovanou formou danej častice a je definovaný nasledovným vzťahom 

ktorý nazývame Nernstova rovnica : 

𝐸 = 𝐸𝑜𝑥/𝑟𝑒𝑑
0 +

𝑅 × 𝑇

𝑛 × 𝐹
× 𝑙𝑛

𝑎𝑜𝑥
𝑎𝑟𝑒𝑑

 

kde, E je potenciál a E0
ox/red je štandardný potenciál elektródy, R   - plynová konštanta (8,31 J K-1 mol-

1), T   - termodynamická teplota (pri 25° C je T = 298,1 K), F   - Faradayov náboj (96500 C), n – počet 

vymenených elektrónov,  aox - je aktivita oxidovanej formy, ared - aktivita  redukovanej formy tej istej 

látky. 

 

Prevedením prirodzeného logaritmu na dekadický a vyčíslením konštánt pri 25° C získame 

zjednodušený vzťah:  

𝐸 = 𝐸𝑜𝑥/𝑟𝑒𝑑
𝑜 +

0,0592

𝑛
𝑙𝑜𝑔

𝑎𝑜𝑥
𝑎𝑟𝑒𝑑

 

Problémom je, že meranie potenciálu jednej elektródy nie je možné a dá sa merať len rozdiel potenciálov 

dvoch elektród, čiže elektromotorické napätie galvanického článku, ktorý pozostáva z dvoch elektród 

ponorených do roztoku, napríklad: 
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Kvantitatívnosť priebehu oxidačno-redukčnej reakcie určuje rovnovážna konštanta oxidačno-

redukčnej reakcie, K, ktorá by mala mať hodnotu ≥ 106: 

2121 ReRe ++ OxOx
 

21

21

Re

Re

Ox

Ox

aa

aa
K




=

 

Podmienkou pre kvantitatívny priebeh oxidačno-redukčnej reakcie určitým smerom je dostatočný 

rozdiel štandardných potenciálov E0 polreakcií, napríklad: 

 E0
1
 - E0

2  ≥ 0,36 V  pri výmene jedného elektrónu a E0
1
 -E0

2  ≥ 0,18 V pri výmene dvoch elektrónov.  

Treba si však uvedomiť, že pri konkrétnych experimentálnych podmienkach namiesto štandardného 

potenciálu E0 na výpočet E používame formálny potenciál oxidačno-redukčného páru E0f (T,I). 

Napríklad, ak namiesto aktivít aox použijeme rovnovážne koncentrácie [ox], medzi ktorými platí vzťah: 

aox = [ox] × γox, kde γox je aktivitný koeficient, Nerstova rovnicu napíšeme v tvare: 
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V prípade ak v oxidačno-redukčnom systéme máme vplyv komplexotvornej reakcie pri výpočte 

formálneho potenciálu musíme brať do úvahy tvorbu komplexu, ktorého tvorba je charakterizovaná 

konštantou stabilita komplexu:  

𝛽 =
[𝑀𝐿]

[𝑀] × [𝐿]
 

kde [ML] je rovnovážna koncentrácia komplexu, [M] resp. [L]  je celková rovnovážna koncentrácia kovu 

resp. ligandu, neviazaného v komplexe. 

AgMAgMCuCu )02,0()02,0(2 ++

             Pre rovnovážne napätie tohto článku platí: 

 𝐸č𝑙á𝑛𝑜𝑘 = 𝐸𝐴𝑔+/𝐴𝑔 − 𝐸𝐶𝑢2+/𝐶𝑢 

 



Úloha:  

Medená elektróda má v roztoku 0,1 mol l-1 Cu2+ potenciál 0,31 V a kadmiová elektróda v roztoku 0,1 mol 

l-1 Cd2+ má potenciál -0,43 V. V roztoku 0,4 mol l-1 KCN poklesne potenciál medenej elektródy na -0,97 

V a kadmiovej na -0,87 V oproti štandardnej vodíkovej elektróde. Eo(Cu2+/Cu0) = 0,34 V.  

a) Je možné kvantitatívne vylúčiť meď vedľa kadmia za neprítomnosti kyanidu? Potvrďte to výpočtom. 

b) Ktorý kov sa vylúči skôr v 0,4 mol l-1 KCN? 

c) Vypočítajte koncentráciu kademnatých iónov, ktoré zostanú v roztoku po elektrolýze z 0,4 mol l-1 

KCN, ak je potenciál katódy -0,96 V, za predpokladu, že kademnaté ióny sú viazanú ako Cd(CN)4
2- 

a že koncentrácia kyanidu sa počas elektrolýzy nemení. 

 

  



Problém 4 

Acidobázické rovnováhy II – keď si doma zabudneš tabuľky 

Karin Schniererová (schniererova1@uniba.sk) 

 

Ako sme už naznačili v prvom kole, s acidobázickými rovnováhami sme ešte neskončili. V tejto sérii 

úloh sa pozrieme na vzťah medzi štruktúrou organických látok a ich správaním sa v acidobázických 

reakciách. Nosiť so sebou všade pKa tabuľky je nepraktické, preto si ukážeme zopár pravidiel 

a pomôcok, ktoré nám pomôžu určiť relatívnu silu organických kyselín a zásad aj bez toho, aby sme 

poznali presné hodnoty disociačných konštánt.  

1. Vplyv energie väzby H-A 

Čím je energia väzby medzi vodíkom a susedným atómom nižšia, tým ľahšie sa bude H+ odtrhávať, 

teda ide o silnejšiu kyselinu. V praxi môžeme tento trend pozorovať napríklad pri halogenovodíkoch. 

 

Môžeme si všimnúť, že energia väzby je tým nižšia, čím je atóm X väčší, čo je spôsobené horším 

prekryvom orbitálov. Energia väzby klesá a kyslosť stúpa v skupinách periodickej tabuľky v smere zhora 

dolu. Podobný trend môžeme pozorovať aj v skupine chalkogénov.  

 

2. Vplyv elektronegativity 

V tomto prípade sa bude H+ odtrhávať tým ľahšie, čím je väzba medzi ním a susedným atómom 

polarizovanejšia. Teda kyslosť stúpa s rastúcou elektronegativitou.  

 

 

Vo vyššie uvedenom rade si môžeme všimnúť, že vodík naviazaný na síre je kyslejší ako vodík 

naviazaný na kyslíku, aj keď kyslík má vyššiu elektronegativitu. Je to spôsobené tým, že energia väzby 

má vyššiu prioritu.  
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3. Vplyv hybridizácie 

Kyslosť ovplyvňuje aj hybridizácia orbitálu atómu, z ktorého na protón trhá. Kyslosť rastie s rastúcim 

podielom s-orbitálu, pretože elektróny v nich sú bližšie k jadru, majú nižšiu energiu a teda sú 

stabilnejšie.  

 

 

4. Vplyv elektrónových efektov substituentov 

Elektrónové efekty substituentov ovplyvňujú kyslosť a bázicitu zlúčenín zmenou rozloženia 

elektrónovej hustoty na reakčnom centre. Ak sú kovalentnou väzbou viazané atómy s rozdielnymi 

elektronegativitami, dochádza k posunu väzbového elektrónového páru k elektronegatívnejšiemu 

prvku, čo sa prejaví aj na susedných väzbách. Tento jav sa nazýva indukčný efekt.  

Ak je na atóm uhlíka naviazaný atóm alebo skupina elektronegatívnejšia ako uhlík, ide o záporný 

indukčný efekt (-I). Ak je na atóm uhlíka naviazaný atóm alebo skupina elektropozitívnejšia ako uhlík, 

ide o kladný indukčný efekt (+I). 

 

 

Indukčný efekt je charakteristický pre σ-väzby, naznačuje sa  šípkou vedúcou po jednoduchej väzbe 

a v uhlíkovom reťazci pomerne rýchlo klesá, prenáša cez 2-3 väzby. 

Skupiny so záporným indukčným efektom: -F, -Cl, -Br, -I, -OR, -SR, -CHO, -COR, -COOH, -COOR, 

-NH2, -NO2, -CN, -CF3, -CCl3 

Skupiny s kladným indukčným efektom: -Li, -Mg, -Cu, -CH3 a alkylové skupiny 

 Vplyv elektrónových efektov si ukážeme na rozdielnej kyslosti kyseliny 2-metylpropánovej, 

kyseliny propánovej a kyseliny 2-chlórpropánovej. Tieto tri kyseliny sa líša substituentom na uhlíku 

vedľa karboxylovej skupiny. Podľa uvedených pKa hodnôt môžeme vidieť, že substituenty s kladným 

indukčným efektom znižujú kyslosť (zvyšujú bázicitu) a naopak substituenty so záporným 

indukčným efektom zvyšujú kyslosť (znižujú bázicitu).  



 

 V konjugovaných systémoch, t.j. v systémoch kde sa striedajú jednoduché a násobné väzby, 

sa uplatňuje mezomérny efekt. V takýchto systémoch dochádza k delokalizácii, t. j. vodivému spojeniu, 

ktoré umožňuje prenos elektrónových efektov po celom systéme. Ak je na uhlík naviazaný atóm alebo 

skupina s elektróndonornými vlastnosťami (odtláča elektróny), hovoríme o kladnom mezomérnom 

efekte (+M), ak má naviazaná skupina elektrónakceptorné vlastnosti (priťahuje elektróny), vyvoláva 

záporný mezomérny efekt (-M). 

 

 

Skupiny so záporným mezomérnym efektom: -CHO, -COR, -COOH, -COOR, -CONH2,  

-CN, -NO2, -SO3H 

Skupiny s kladným mezomérnym efektom: -F, -Cl, -Br, -I, -NH2, -NHR, -NR2, -OH, -SH, 

-OR, -SR, -O-COR, -NH-COR 

 Vplyv mezomérneho efektu na acidobázické vlastnosti zlúčenín je viditeľný na rozdielnej 

bázicite 4-nitroanilínu, anilínu a 4-metoxyanilínu, ktoré sa líšia iba substituentom v para polohe. Na 

základe uvedených pKb hodnôt si môžeme všimnúť, že podobne ako pri indukčnom efekte, 

substituenty s kladným mezomérnym efektom znižujú kyslosť (zvyšujú bázicitu) a substituenty 

so záporným mezomérnym efektom zvyšujú kyslosť (znižujú bázicitu).  

 

V prípade, že atóm alebo skupina majú rozdielny indukčný a mezomérny efekt ako napríklad halogény, 

mezomérny efekt má vyššiu prioritu.  



5. Vplyv delokalizácie na stabilitu vzniknutého aniónu 

Po odtrhuntí protónu z kyseliny vzniká konjugovaná báza so záporným nábojom. Ak sa 

delokalizáciou elektrónov zníži elektrónová hustota náboja, systém sa stabilizuje. Kyseliny, ktorých 

konjugované bázy majú delokalizované elektróny sú silnejšie ako tie, ktorých konjugované bázy 

majú lokalizovaný náboj. Efekt je viditeľný na príklade cyklohexanolu a fenolu, kde možnosť 

delokalizácie elektrónov vo fenoxidovom anióne zvyšuje kyslosť aromatického alkoholu.  

 

Delokalizácia je tiež dôvodom kyslosti α-uhlíkov v karbonylových zlúčeninách, nitrozlúčeninách, 

či esteroch.  

 

6. Efekt vytvorenia aromatického systému 

Možnosť vytvorenia aromatického systému je zaujímavým efektom, ktorý zvyšuje kyslosť vodíkov. 

Všimnúť si to môžeme na nezvyčajne vysokej kyslosti vodíkov na —CH2— skupine cyklopentadiénu 

(pKa = 16). Po odtrhnutí vodíka sa voľný elektrónový pár delokalizuje v stabilnom aromatickom systéme.  

 

 

Úloha 1 

Napíšte štruktúrne vzorce nasledujúcich zlúčenín a vyznačte v nich elektrónové efekty:  

a) 2-jódpentán 

b) 4-metylfenol  

c) benzénkarbaldehyd 

d) etylmagnéziumbromid 

e) kyselina 2-sulfobenzoová  

Riešenia nasledujúcich úloh zdôvodnite pomocou toho, čo ste sa naučili v teoretickej časti tejto úlohy 

a nie vyhľadanými pKa hodnotami. :) 

Úloha 2  

Vo vzorcoch nasledujúcich dvojíc vyznačte najkyslejší vodík a porovnajte, ktorá zlúčenina z dvojice je 

silnejšia kyselina. Svoje riešenie stručne zdôvodnite. 



a) voda a propanol  

b) kyselina 2-chlórpropánová a kyselina 3-chlórpropánová  

c) butántiol a but-1-ín 

 

Úloha 3  

Vo vzorcoch nasledujúcich dvojíc vyznačte, ktorá zlúčenina z dvojice je silnejšia zásada. Svoje riešenie 

stručne zdôvodnite.  

a) octanový anión a etanolátový anión 

b) anilín a piperidín  

c) fenoxidový anión a fenol  

 

Úloha 4 

Hodnoty pKa nižšie uvedených alkoholov a fenolov sú približne 0,3; 4; 10; 16 a 18 . Priraďte tieto 

hodnoty ku štruktúram a svoje riešenie stručne zdôvodnite.  

 

 

Úloha 5 

V nasledujúcej štruktúre vyznačte, ktorý atóm sa bude prednostne protonizovať po pridaní 

ekvimolárneho množstva HCl. Svoje riešenie stručne zdôvodnite.  

 

 

Úloha 6 

V nasledujúcej štruktúre vyznačte, ktorý atóm vodíka sa bude prednostne odštepovať po pridaní 

ekvimolárneho množstva butyllítia. Svoje riešenie stručne zdôvodnite.  

 

 

 



Úloha 7 

V nasledujúcich reakčných schémach určite, ktorý reaktant je kyselina a ktorý je zásada, napíšte 

produkty týchto acidobázických reakcií a naznačte smer posunu rovnováhy.  
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