
Sylaby k  štátnej záverečnej skúške z chémie pre učiteľstvo akademických predmetov 

Magisterské štúdium – Organická chémia 

 

1a) Väzby v organických zlúčeninách, hybridizácia, elektrónové efekty (indukčný a 

mezomérny), organické zlúčeniny ako kyseliny a zásady, Brönstedtova a Lewisova teória 

kyslosti, vplyv štruktúry na kyslosť 

1b) Základné procesy na báze uhlia, ropy a zemného plynu (výroba syntézneho plynu, 

krakovanie,  výroba základných alkénov, arénov a acetylénu) 

 

2a) Typy a mechanizmy organických reakcií, klasifikácia reakcií podľa činidla, podľa 

spôsobu zániku, resp. vzniku väzby; termodynamické a kinetické predpoklady organických 

reakcií 

2b) Výroba jednosýtnych alkoholov (metanol cez syntézny plyn, etanol z etylénu, vyššie 

alkoholy oligomerizáciou olefínov s následným alfol procesom) 

 

3a) Substitučné radikálové reakcie, mechanizmus, stabilita radikálov, selektivita; substitučné 

nukleofilné reakcie na sp3 uhlíku, vplyv štruktúry na reaktivitu (SN1, SN2 – reakcie), 

substitúcie vs. eleminácie, stereochémia nukleofilných substitúcií (Waldenov obrat, 

racemizácia) 

3b) Výroba viacsýtnych alkoholov (etylénglykol cez etylénoxid, glycerol na báze propylénu, 

pentaeritrytol z formaldehydu a acetaldehydu) 

 

4a) Substitučné nukleofilné reakcie na sp2 uhlíku (acylová substitúcia), reakcie 

karboxylových kyselín a ich funkčných derivátov, substitučné elektrofilné reakcie na α-uhlíku 

karboxylových kyselín a karbonylových zlúčenín (énamíny) 

4b) Oxosyntézy (hydroxyformylácia, hydroxykarbonylácia a Kochova syntéza karboxylových 

kyselín) 

 

5a) Substitučné elektrofilné reakcie, mechanizmus, vplyv substituentov na priebeh reakcií, 

orientačný účinok substituentov, reakcie v bočnom reťazci; substitučné nukleofilné reakcie na 

aromatickom jadre, mechanizmy (adično-eliminačný, eliminačno-adičný), diazóniové soli 

5b) Priemyselná výroba fenolu (sulfónová cesta, Hockov proces) a jeho využitie v syntéze 

plastických látok (bakelit) 

 



6a) Adičné elektrofilné a adičné radikálové reakcie na dvojitej a trojitej väzbe, Markovnikovo 

pravidlo, oxidácie násobných väzieb, parciálne redukcie trojitej väzby 

6b) Výroba Bisfenolu A a epichlórhydrínu a ich využitie v syntéze epoxidových živíc 

 

7a) Adičné reakcie konjugovaných diénov (1,2- a 1,4-adície), termodynamicky a kineticky 

riadené reakcie, cykloadície; konjugované adície na α,β-nenasýtené karbonylové zlúčeniny, 

reakcie s Gilmanovými činidlami a Grignardovými činidlami 

7b) Nitrácia aromátov, redukcia nitroderivátov a ich využitie v priemysle farbív, polyuretány 

na báze diizokyanátov. 

 

8a) Adičné nukleofilné reakcie na sp2 uhlíku karbonylovej skupiny, reakcie s Grignardovými 

činidlami, oxidácie a redukcie karbonylových zlúčenín 

8b) Výroby na báze acetylénu a etylénu (vinylchlorid, vinylacetát, acetaldehyd a jeho 

sekundárne produkty – kyselina octová, acetanhydrid) 

 

9a) Eliminačné reakcie, bimolekulové eliminácie (E2), monomolekulové eliminácie (E1), 

dehydratácie, Hofmannova eliminácia, eliminácie vicinálnych dihalogénderivátov 

9b) Základné komponenty na výrobu polyesterov (kyselina tereftalová, maleínanhydrid, 

ftalanhydrid, etylénglykol) 

 

10a) Izoméria, typy izomérov, štruktúrne (konštitučné), stereoizoméry (konformačné, 

konfiguračné), enantioméry, príklady jednotlivých typov izomérov 

10b) Základné komponenty na výrobu polyamidov (cyklohexanón, kyselina adipová, 

hexametyléndiamín, kaprolaktám) 


