
Obecná chemie uhlíku a 

vodíku, orbitaly, hybridizace, 

vazby, typy reakcí, kinetika a 

termodynamika 

 



Teorie orbitalů a vazeb 



Atomové 

orbitaly  



Elektronové konfigurace vybraných 

prvků 



Molekulové orbitaly - molekula H2  



Molekulové orbitaly – hybridizace C  



Molekulové orbitaly – jednoduchá vazba C-C, molekula 

ethanu  



Molekulové orbitaly – dvojná vazba C=C, molekula 

ethenu  



Molekulové orbitaly – trojná vazba C≡C, molekula 

ethynu  





Molekulové orbitaly – hybridizace N a O  







Elektronegativita prvků  



Posun valenčních elektronů označujeme u polárních kovalentních vazeb jako 

induktivní efekt.   

Atomy nebo funkční skupiny, které přitahují elektrony silněji než vodík vykazují 

  -I efekt.   

Atomy nebo funkční skupiny, které přitahují elektrony slaběji než vodík vykazují 

 +I efekt.  

U kovalentní vazby mezi rozdílnými atomy, nebude elektronový pár oběma atomy 

sdílen stejně.  Jeden atom bude přitahovat elektrony více a jeden méně, dojde 

k tvorbě tzv. parciálního náboje na jednotlivých atomech.   

Vzniká polární kovalentní vazba. 

Polarita vazby, induktivní efekt 



Dipólový moment  



Disociační energie vazeb 



Iontová vazba 



Pevné skupenství – krystalová mřížka 

Vodný roztok – solvatace iontů 

Struktura iontových sloučenin (solí) 





Chemická reakce – štěpení a tvorba vazeb 



Rovnovážná konstanta 

Vratné reakce a reakční termodynamika 

Exotermní reakce – ΔG < 0 

Endotermní reakce – ΔG > 0 

  



Reakční kinetika 

Eyringova rovnice 

Vratná reakce 

se zvyšující se teplotou reakční rychlost roste 



Štěpení vazeb 

RADIKÁLOVÉ REAKCE

POLÁRNÍ REAKCE



Elektrofilní a nukleofilní reagenty 

Elektrofilní reagent:  

• má afinitu k záporně nabitým částicím 

• Jde o kation nebo elektronově chudou neutrální molekulu 

Nukleofilní reagent:  

• má afinitu ke kladně nabitým částicím 

• Jde o anion nebo elektronově bohatou neutrální molekulu 



Typy reakcí v organické chemii 



Kyseliny a báze - Brønstedovy 



Kyseliny a báze - Brønstedovy 



Kyseliny a báze - Lewisovy 





Redoxní reakce – oxidace a redukce 



Redoxní reakce – oxidace a redukce 

Oxidace – dochází ke snížení elektronové hustoty na atomu uhlíku 

                                     - tvorbou vazeb C-O, C-N, C-X nebo C=C 

                                     - zánikem vazeb C-H  

Redukce – dochází ke zvýšení elektronové hustoty na atomu uhlíku 

                                     - zánikem vazeb C-O, C-N, C-X nebo C=C 

                                     - tvorbou vazeb C-H nebo C-kov  



Redoxní reakce – oxidační stupeň 

Deriváty methanu 



Redoxní reakce – oxidace a redukce 

Deriváty vyšších uhlovodíků (R = alkyl) 


