
1 

 

Katedra chemickej teórie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 

ORGANICKÁ CHÉMIA 1 

 

Akademický rok 2022/2023 – letný semester 

 

 

 

Program prednášok 

 

 

Forma výučby:   prednášky – v rozsahu 2 h / týždenne  

Deň a miesto výučby:  podľa rozvrhu 

Termín výučby:   13.02. – 12.05. 2023 

Ukončenie výučby:  písomná  a ústna skúška – udelenie kreditov 

 

 

Prednášajúci:  doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD. 

   doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. 

 

 

Program prednášok: 

 

1. Definícia a postavenie organickej chémie v systéme štúdia farmácie. Nomenklatúra organických zlúčenín – uhľovodíky, 

heterocyklické zlúčeniny. 

2. Nomenklatúra organických zlúčenín – deriváty uhľovodíkov a heterocyklických zlúčenín 

3. Charakter kovalentných väzieb v organických zlúčeninách. Vplyv hybridizácie na vlastnosti atómov a molekúl, dĺžka 

väzby, uhol väzby a väzbová energia. Elektronegativita. Dipólový moment. Väzby slabšie ako kovalentné (vodíkové 

väzby, elektrónodonorovo-akceptorové komplexy, makrocyklické a uzáverové komplexy). 

4. Priestorová stavba molekúl. Konformácie alifatických a cyklických zlúčenín. Konfiguračná izoméria cis-trans (E/Z ). 

5. Konfiguračná izoméria. Chiralita organických molekúl, optická izoméria. Relatívna a absolútna konfigurácia. Zlúčeniny 

s viacerými stereogénnymi centrami. 

6. Vzťah medzi štruktúrou a konštitutívnymi vlastnosťami organických molekúl. Vzťah štruktúry a spektrálnych vlastností 

organických zlúčenín. 

7. Polarita kovalentných väzieb. Lokalizované a delokalizované kovalentné väzby. Konjugované systémy. Elektrónové 

efekty (indukčný, mezomérny efekt a hyperkonjugácia). Tautoméria. 

8. Aromatický charakter. Hückelove pravidlo. Systémy so šiestimi interagujúcimi elektrónmi. Systémy s iným počtom 

interagujúcich elektrónov. Aromatické heterocyklické zlúčeniny. 

9. Teória organických kyselín a zásad. Rozdelenie a charakteristika organických kyselín a zásad. Solitvornosť organických 

zlúčenín a jej význam vo farmácii. 

10. Vzťah štruktúry a chemických vlastností organických zlúčenín. Organické reakcie, ich termodynamika a kinetika. 

Reaktívne intermediáty. Typy organických reakcií. 

11. Substitučné reakcie. Mechanizmus radikálových substitučných reakcií. Nukleofilné substitučné reakcie. Mechanizmus 

a stereochémia monomolekulových, bimolekulových a intramolekulových reakcií. Elektrofilné substitučné reakcie na 

aromatických systémoch. Orientujúci vplyv substituentov na elektrofilné substitučné reakcie arénov. Aktivácia, resp. 

deaktivácia jadra arénov. 

12. Adičné reakcie na násobnej väzbe uhlík-uhlík. Radikálové, elektrofilné a nukleofilné reakcie. Adičné reakcie na 

polárnych väzbách uhlík-heteroatóm. Cykloadičné reakcie. Eliminačné reakcie. Mechanizmus monomolekulových a 

bimolekulových eliminácií. Orientácia pri 1,2-eliminačných reakciách. Pyrolytické reakcie. Molekulové prešmyky. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave  6.2.2023 doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. 

 poverený vedením katedry 
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Katedra chemickej teórie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 

ORGANICKÁ CHÉMIA 1 

 

Akademický rok 2022/2023 – letný semester 

 

 

Program seminárov 

 

 

Forma výučby:   semináre – v rozsahu 2 h / týždenne  

Deň a miesto výučby:  podľa rozvrhu 

Termín výučby:   13.2. – 12.5.2023 

  

Učitelia:  RNDr. Jana Korcová, PhD.  

doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD. 

RNDr. Roman Mikláš, PhD. 

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. 

  

1. týždeň Základy názvoslovia organických zlúčenín – Názvy nasýtených, nenasýtených, aromatických, bicyklických 

a spirocyklických uhľovodíkov. 

2. týždeň Tvorenie názvov heterocyklických zlúčenín. 

3. týždeň Názvoslovie derivátov uhľovodíkov.  

 

4. týždeň Kontrolný test T-1. Stereochémia organických zlúčenín. Konformácie alifatických a cyklických zlúčenín.  

Konfiguračná izoméria cis-trans  (E,Z). 

5. týždeň Chiralita organických molekúl, optická izoméria. Relatívna a absolútna konfigurácia. Zlúčeniny s viacerými 

stereogénnymi centrami. 

6. týždeň Polarita kovalentných väzieb, elektronegativita, elektrónové efekty na jednoduchých a násobných väzbách (indukčný 

a mezomérny efekt) 

7. týždeň Kontrolný test T-2  Konjugované systémy, hyperkonjugačný efekt. skrížená konjugácia. 

8. týždeň Aromatický charakter. Tautoméria. 

9. týždeň Kyslosť organických zlúčenín. C-, N-, O- organické kyseliny.  

10. týždeň Kontrolný test T-3. Zásaditosť organických zlúčenín. C-, O-, N-organické zásady.  

11. týždeň Organické reakcie. Substrát a činidlo. Reaktívne intermediáty.  

12. týždeň Substitučné reakcie. 

13. týždeň Adičné reakcie. Eliminačné reakcie. Molekulové prešmyky.  

 

 

 

Odporúčaná literatúra: 

Devínsky F. a kol.: Organická chémia pre farmaceutov. Osveta, Martin 2013. (Učebnica, 2. doplnené vydanie). 

Devínsky F., Heger J.: Názvoslovie organických zlúčenín. Univerzita Komenského, Bratislava, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 6.2.2023 doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. 

 poverený vedením katedry 
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Katedra chemickej teórie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 

ORGANICKÁ CHÉMIA 1 

 

Akademický rok 2022/2023 - letný semester 

 

 

                                                       PROGRAM laboratórnych cvičení  

 

 

Forma výučby: prezenčná forma  

Deň a miesto výučby:  podľa rozvrhu  

Termín výučby:   13.2. – 12.5.2023 

Učitelia:  Ing. Ladislav Habala, PhD., Mgr. Peter Herich, PhD., RNDr. Jana Korcová, PhD., Ing. Flóra Jozefíková, PhD., Mgr. Lucia 

Linterová, PhD. , doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD., RNDr. Roman Mikláš, PhD., Natalia Miklášová, PhD., doc. Ing. 

Martin Pisárčik, CSc., doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD., Mgr. Martin Bajcura, Mgr. Bianka Oboňová,  

 

 

 

1. cvičenie 13.02 - 24.02.2023. 

Úvod organizácia cvičení, bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu 

Extrakcia, kryštalizácia a destilácia organických zlúčenín, stanovenie fyzikálnych konštánt -teplota topenia a index lomu. 

Kontinuálna extrakcia (benzoín)., kryštalizácia dibenzylidénacetónu (rozpúšťadlo, etanol).  

Extrakcia zmesi voda /anilín a následná destilácia za zníženého tlaku. 

 

2. cvičenie  27.02. – 10.03.2023 

Identifikácia organických zlúčenín pomocou infračervenej a ultrafialovej spektroskopie, spôsoby merania na prístrojoch, 

chromatografia na tenkých vrstvách (ukážka), 

Kontinuálna extrakcia (benzoín), kryštalizácia dibenzylidénacetónu (rozpúšťadlo etanol ). 

Extrakcia zmesi voda/anilín a následná destilácia za zníženého tlaku. 

 

3. cvičenie 13.03. – 24.03.2023 

Úvod do syntézy organických zlúčenín (reakčné podmienky, navážky reagujúcich látok, 

reakčný čas, reakčná teplota, vedľajšie produkty, výťažok reakcie). 

Identifikácia organických zlúčenín pomocou 1H-NMR a 13C-NMR spektroskopie. 

Chemická literatúra. 

Príprava acetanilidu a kyseliny acetylsalicylovej (samostatná práca) 

 

                4. - 7. cvičenie 27.03. -12.05.2023 

Samostatné syntézy organických  zlúčení a ich identifikácia podľa osobitného programu. Určenie štruktúry neznámej organickej 

zlúčeniny na základe spektrálnych údajov. 

Chemická literatúra. 

 

 

V týždňoch v druhej polovici semestra (5.-7. cvičenie), podľa rozhodnutia učiteľa, sa píše kontrolný test zo syntéz organických 

zlúčenín, ich identifikácie spektrálnymi metódami, chemickej literatúry a laboratórnej techniky  

 

Ospravedlnenú neúčasť na cvičeniach je možno nahradiť v poslednom  týždni semestra v určenom rozvrhovanom čase na 

laboratórne cvičenia. 

 

 

 

UPOZORNENIE ! 

 

Do chemických laboratórií je študentom umožnený vstup iba v prezuvkách a v požadovanom pracovnom plášti. Pri práci musí 

študent používať ochranné okuliare spĺňajúce požiadavky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 
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PROGRAM 

 Laboratórnych cvičení 4 -7 z predmetu organická chémia 

v letnom semestri v akad. roku 2022/2023 

 

Samostatné cvičenia (individuálne každý študent) 

 

1. a) Príprava dietyl-oxalátu   (dietyl-etándioát) /lit. 1, str. 61, lit. 2, str. 79, lit. 3, str. 445/ 

b) Vyhodnotenie 1H a 13C-NMR spektier  

c) Stanovenie indexu lomu 

  

2. a) Príprava 4-nitroacetanilidu  (N-(4-nitrofenyl)etánamid) /lit. 1, str.73, lit. 2., str. 84., lit. 3, str. 168-178/ 

b) Stanovenie teploty topenia 

c) Vyhodnotenie 1H a 13C-NMR spektier 

 

3. a) Príprava 1,2-difenyletándiónu (benzil) / lit.1, str. 93, lit. 2, str. 110/ 

b) Stanovenie teploty topenia 

c) Vyhodnotenie IČ spektier 

 

4. a) Príprava (4-hydroxyfenyl)etánamidu (paracetamolu) /lit. 2, str.83 / 

b) Stanovenie teploty topenia 

c) Vyhodnotenie 1H a 13C-NMR spektier 

 

5. a) Príprava propyl-acetátu (propyl-etanoát) /lit. 2, str. 81/ 

b) Vyhodnotenie NMR a IČ-spektier propyl-acetátu 

c) Stanovenie indexu lomu 

 

6. a) Príprava dibenzylidénacetónu  /lit. 1 str.87, lit. 2 str. 95,  lit. 3, str. 395-396/ 

b) Stanovenie teploty topenia 

c) Vyhodnotenie IČ a UV spektier dibenzylidénacetónu 

 

 

 

 

Študijná literatúra: 

1. Čižmáriková R. a kol.: Laboratórne cvičenia z organickej chémie, Bratislava UK, 2006 

2. Lukáč M., Devínsky F.: Organická syntéz-Laboratórny manuál, Bratislava UK 2015 

3. Devínsky F. a kol.:Organická chémia pre farmaceutov. Martin, Osveta prvé vydanie 2001, druhé vydanie 2013.  (učebnica). 

 

 

 

V Bratislave  6.2.2023                                                                                                       doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. 

 poverený vedením katedry 

 

 

 

 

 


