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Organická chemie (KATA) 

Zimní semestr   2/2 Z 

Letní semestr    2/2 Z, Zk 

Zápočet –         80% účast na seminářích 

                         2 zápočtové písemky (uprostřed a na konci semestru) >50% 

 

Zkouška písemná - >50% (50-65 dobře, 65-80 velmi dobře, 80-100 výborně) 

                     ústní zkouška na vyžádání pouze při písemce > 50% 

http://www.uochb.cas.cz/hocekgroup/teaching.html 

Literatura: 

J. McMurry:  Organická chemie, nakladatelství VUITIUM, 2007 

(překlad anglického originálu J. McMurry: Organic chemistry, 6th 

Edition, 2004, Brooks/Cole) 



 

OCH-I – zimní semestr 

 

1. Úvod, vymezení oboru, názvosloví organických sloučenin  

2. Obecná chemie uhlíku a vodíku, orbitaly, hybridizace, vazby 

3. Alkany a cykloalkany, struktura a reaktivita 

4. Stereochemie a konformační analýza 

5. Alkeny, struktura, reaktivita a syntézy. Adiční reakce  

6. Alkyny, struktura, reaktivita a syntézy 

7. Halogenderiváty, struktura, reaktivita a syntézy 

8. Nukleofilní substituce a eliminace 

9. Areny a aromaticita, struktura, reaktivita a syntézy 

10. Elektrofilní aromatická substituce  

11. Alkoholy a fenoly, struktura, reaktivita a syntézy 

12. Ethery, epoxidy, thioly a sulfidy, struktura, reaktivita a syntézy 

 



OCH-II – letní semestr 

 

13. Aminy, struktura, reaktivita a syntézy 

14. Aldehydy a ketony, struktura, reaktivita a syntézy 

15. Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty, struktura, reaktivita a syntézy 

16. Substituční reakce v α-poloze karbonylové skupiny. Oxidace a redukce 

17. Aldolizace karbonylových sloučenin a příbuzné reakce 

18. Pericyklické reakce a přesmyky 

19. Sacharidy 

20. Aminokyseliny, peptidy a proteiny 

21. Heterocyklická chemie 

22. Nukleové kyseliny 

23. Lipidy a ostatní třídy přírodních látek 

24. Polymerizace a polymery 



Analytická laboratoř 



Laboratoř organické chemie 



Co je organická chemie?  

Uhlík (C), vodík (H), kyslík (O), dusík (N) a v menší míře síra (S), fosfor (P)  

a další prvky  

Organická chemie je chemie uhlíkatých sloučenin  

První transformaci anorganické sloučeniny na organickou:  

přesmyk kyanatu ammoného na močovinu (Wöhler 1828)  



Plasty 

Hnojiva a pesticidy 

Nové materiály 

Kosmetika 

Léčiva 





Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c. 





Totální syntézy přírodních látek 





Klasifikace organických sloučenin podle struktury 

Acyklické sloučeniny    

Acyklický znamená necyklický.  Acyklické sloučeniny obsahují řetězce uhlíků, ale 

ne kruhy.  Řetězce mohou být nerozvětvené a rozvětvené.  



Karbocyklické sloučeniny  

Karbocyklické sloučeniny obsahují nejméně jeden kruh složený z atomů uhlíku.  

Nejmenší karbocyklická sloučenina má tříčlenný kruh a nazývá se cyklopropan.  



Heterocyklické sloučeniny  

Heterocyklické sloučeniny tvoří třetí a největší skupinu organických látek.  

V heterocyklických sloučeninách musí být přinejmenším jeden neuhlíkový atom (tzv. 

heteroatom) přítomný v kruhu.  



Funkční skupiny – 

funkční deriváty 



Funkční skupiny – 

funkční deriváty 



Kreslení organických strukturních vzorců 

1. Atomy uhlíku obvykle nevypisujeme 

(každé křížení  čar a konec každé čáry 

atom uhlíku). Chceme-li přítomnost 

uhlíku zvýraznit, můžeme ho vyznačit. 

2. Atomy vodíku připojené k uhlíku 

obvykle nevypisujeme (C má 4 valence, 

tak si domýšlíme na každém správný 

počet H) 

3. Jiné atomy než C a H vždy vypisujeme 

a vždy vypisujeme H vázané na jiné 

atomy než C 

Kekulého vzorec čárový vzorec 



Principy názvosloví organických sloučenin 

- systematické IUPAC 

- triviální (močovina, acetylen...) 

- semitriviální – kombinace triviálního a systematického 



Systematické názvosloví 

kmen – nejdelší uhlíkatý řetězec 
číslování – co nejnižší čísla lokantů 




