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1. Halogenkyseliny  

Vlastnosti 

 síla kyselin 

pK? 

 zástupci 
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Příprava 

  -halogenkyseliny 
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1. Halogenkyseliny  

 Hellova-Volhardova-Zelinského reakce 



 -halogenkyseliny 

 , -dihalogenkyseliny 
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1. Halogenkyseliny  

Příprava 



 -halogenkyseliny 

 aromatické halogenkyseliny 
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-butyrolakton kyselina 

-brommáselná 

1. Halogenkyseliny  

Příprava 



? 
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 aromatické halogenkyseliny 
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1. Halogenkyseliny  

Příprava 



Reaktivita 
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1. Halogenkyseliny  



2. Hydroxykyseliny  

Vlastnosti 

 kyselost 

 stabilita 

 

 tvorba laktonů 

 dekarboxylace 

 dehydratace 
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Zástupci 
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2. Hydroxykyseliny  



Příprava 

  -hydroxykyseliny 

 hydrolýza  -halogenkyselin 

 

 kyanhydrinová syntéza 
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2. Hydroxykyseliny  



 -hydroxykyseliny 

 organozinečnaté soli – méně reaktivní než Grignardova činidla - nereagují s 

esterovou skupinou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Příklad: 
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Příprava 
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2. Hydroxykyseliny  



 další hydroxykyseliny 
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Příprava 
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2. Hydroxykyseliny  



Reaktivita 

 tvorba laktonů 
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2. Hydroxykyseliny  
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Reaktivita 
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2. Hydroxykyseliny  
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2. Hydroxykyseliny  



3. Aminokyseliny  

Vlastnosti 

 krystalické látky 

 

 rozpustné ve vodě 

 

 nerozpustné v nepolárních rozpouštědlech 

 

 amfoterní charakter 

 

 tvorba laktamů 
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Zástupci 

Alifatické AK, monoaminokarboxylové 

• glycin  

• alanin  

• valin (esenciální)  

• leucin (esenciální)  

• isoleucin (esenciální) 

Alifatické AK, monoaminodikarboxylové 

• kyselina asparagová  

• asparagin  

• kyselina glutamová  

• glutamin 

Alifatické AK, diaminomonokarboxylové 

• arginin (semiesenciální)  

• lysin (esenciální) 

Alifatické AK, hydroxyderiváty AK 

• serin  

• threonin (esenciální)  

Alifatické AK, sirné deriváty AK 

• cystein  

• methionin (esenciální) 

Heterocyklické AK 

• histidin (semiesenciální)  

• prolin  

• tryptofan (esenciální) 

Aromatické AK 

• fenylalanin (esenciální)  

• tyrosin  

OCH/OC2_14_Substituční deriváty karboxylových kyselin 

3. Aminokyseliny  
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3. Aminokyseliny  

Zástupci 



Příprava 
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3. Aminokyseliny  

SN2 reakce 

 

 

 

 

 Gabrielova metoda 
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 Galatova syntéza 

Příprava 
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3. Aminokyseliny  
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Příprava 

 Streckerova syntéza 

OCH/OC2_14_Substituční deriváty karboxylových kyselin 

3. Aminokyseliny  

 Mechanismus: 



 Vyšší aminokyseliny - Beckmanův přesmyk 
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Příprava 
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3. Aminokyseliny  

 Mechanismus: 



 redukce nitrosloučenin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoffmannovo odbourání amidů 

24 

Příprava 

OCH/OC2_14_Substituční deriváty karboxylových kyselin 

3. Aminokyseliny  



4. Ketokyseliny  

Vlastnosti 

 Tautomerie -ketokyselin  

 C-kyseliny  
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Příprava 

 Využití Michaelovy adice 
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4. Ketokyseliny  



 Claisenova kondenzace 
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Příprava 
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4. Ketokyseliny  



ketotvorné štěpení – v kyselém prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 kyselinotvorné štěpení – v zásaditém prostředí 

Reaktivita 

4. Ketokyseliny  
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Příklady 

1. Zapište chemickou rovnicí přípravu kyseliny 3-hydroxybenzoové z benzoové. 

 

2. Zapište chemickou rovnicí přípravu kyseliny 2-hydroxybenzoové z fenolu. 

 

3. Jaký produkt vznikne Claisenovou esterovou kondenzací ethyl-propanoátu? 

 

4. Jak byste malonesterovou syntézou připravili heptanovou kyselinu? 

 

5. Zapište produkt reakce cyklopentanonu s hydroxylaminem a následným 

okyselením kyselinou sírovou. 

 

6. Zapište reakci acetaldehydu, amoniaku a kyanovodíku. 

 

7. Navrhněte přípravu kyseliny -hydroxypropionové z acetaldehydu. 

 

 


