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Okruhy ke SZZ pro navazující magisterský obor Organická chemie 

 

Povinné předměty: 

OCH/SZZO1 – Syntéza organických sloučenin 

OCH/SZZO2 – Stereochemie a mechanismy organických reakcí 

OCH/SZZO3 – Analýza organických sloučenin 

OCH/OBHDP – Obhajoba diplomové práce 

 

Volba 1 předmětu: 

OCHSZZ/O4 – Biochemie a bioorganická chemie 

OCH/SZZO5 – Biologicky aktivní heterocyklické sloučeniny 

 

 

OCH/SZZO1 – Syntéza organických sloučenin  

garant: prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. 

zkoušející: RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. + další 

 

1. Alkany – příprava, vlastnosti, reaktivita.  

2. Alkeny, alkyny, konjugované dieny – příprava, vlastnosti, reaktivita.  

3. Aromatické uhlovodíky – příprava, vlastnosti, reaktivita. 

4. Hydroxyderiváty – příprava, vlastnosti, reaktivita.  

5. Ethery – příprava, vlastnosti, reaktivita. 

6. Aldehydy a ketony – příprava, vlastnosti, reaktivita.  

7. Halogenderiváty – příprava, vlastnosti, reaktivita.  

8. Organokovové sloučeniny – příprava, vlastnosti, reaktivita.  

9. Organické deriváty síry – příprava, vlastnosti, reaktivita.  

10. Nitrosloučeniny, nitrososloučeniny – příprava, vlastnosti, reaktivita.  

11. Aminy – příprava, vlastnosti, reaktivita.  

12. Diazoniové soli, azosloučeniny, diazosloučeniny – příprava, vlastnosti, reaktivita.  

13. Karboxylové kyseliny – příprava, vlastnosti, reaktivita.  

14. Funkční deriváty karboxylových kyselin – příprava, vlastnosti, reaktivita.  

15. Substituční deriváty karboxylových kyselin – příprava, vlastnosti, reaktivita. 

16. Sacharidy – příprava, vlastnosti, reaktivita. 
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OCH/SZZO2 – Stereochemie a mechanismy organických reakcí 

garant: prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. 

zkoušející: prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. + další 

 

1. Substituce nukleofilní v alifatické řadě 

2. Substituce nukleofilní v aromatické řadě 

3. Substituce elektrofilní 

4. Adice elektrofilní 

5. Adice nukleofilní 

6. β-eliminace 

7. α-eliminace 

8. Přesmyky nukleofilní 

9. Přesmyky elektrofilní 

10. Radikálové reakce 

11. Prvky symetrie, chiralita, optická aktivita, isomerie 

12. Centrální, axiální a planární chiralita 

13. Metody pro dělení optických isomerů, optická čistota 

14. Metody pro určování konfigurace 

15. Konformace a konformační analýza 

 

 

OCH/SZZO3 – Analýza organických sloučenin  

garant: prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. 

zkoušející: Mgr. Adam Přibylka, Ph.D., Mgr. Lukáš Jedinák, Ph.D. 

 

1. Metody používané ke strukturní analýze organických sloučenin. 

2. Princip NMR spektroskopie a její význam ve strukturní analýze. 

3. Chemický posun v 1H a 13C NMR spektroskopie. 

4. Spin-spinová interakce a její význam ve strukturní analýze. Interakční konstanta. 

5. Intenzita NMR linií v 1H a 13C NMR a její význam ve strukturní a kvantitativní analýze. 

6. Princip UV-VIS spektrofotometrie a její využití ke kvalitativní a kvantitativní analýze. 

7. Infračervená spektrometrie. Princip metody a techniky přípravy vzorků a měření. 

8. Interpretace IČ spekter. 

9. Princip Ramanovy spektrometrie a její využití ve strukturní analýze. 
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10. Rentgenová strukturní analýza. Princip a využití ve strukturní analýze. 

11. Princip kapalinové chromatografie. Typy sorbentů a jejich parametry, mobilní fáze, 

instrumentace. 

12. Vliv sorbentu, mobilní fáze a pH na chromatografickou separaci. 

13. Kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení chromatogramu. 

14. Preparativní chromatografie. 

15. Princip hmotní spektrometrie. 

16. Základní interpretace hmotnostních spekter. 

17. Studium tautomerních rovnováh pomocí IČ, UV-VIS a NMR spektrometrie. 

 

 

OCH/SZZO4 – Biochemie a bioorganická chemie  

garant: prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. 

zkoušející: doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D. + další 

 

1. Struktura a funkce nukleových kyselin: genetická informace, struktura DNA, RNA, fyzikální 

vlastnosti nukleosidů a nukleotidů (ionizace, tautomerie), párování nukleobází (Watson-Crick, 

Hoogsteen, Wobble), konformace cukerných částí, katalytická RNA, komplexy nukleových 

kyselin s proteiny. 

2. Biosyntéza a metabolismus nukleových kyselin a jejich složek: Chemické reakce, které se 

uplatňují při biosyntéze DNA (replikace) a RNA (transkripce) a jejich následné modifikaci a 

katabolismu; biosyntéza a katabolismus nukleobází, nukleosidů a nukleotidů, regulace exprese 

genů, RNAi. Vše pohledem organického chemika. 

3. Chemická syntéza nukleových kyselin a jejich složek: chemické syntézy a modifikace 

nukleobází, nukleosidů (reakce se solemi kovů, Hilbert-Johnsonova reakce a její modifikace) a 

nukleotidů, transformace purinových i pyrimidinových nukleosidů, chemická syntéza 

oligonukleotidů, biokatalytická syntéza oligonukleotidů (PCR). 

4. Mechanismus interakce s xenobiotiky: Mutace, interkalace (příklady interkalátorů), cross-

linkingové reakce (příklady DNA-alkylačních látek), štěpení nukleových kyselin, opravné 

mechanizmy, opravné polymerázy. 

5. Aminokyseliny: Přehled kódovaných aminokyselin, syntéza aminokyselin v laboratoři, 

biosyntéza aminokyselin – reakce, které se při ní uplatňují, vlastnosti a reaktivita; translace, 

přepis genetického kódu do pořadí aminokyselin, kodón, antikodón, stručný popis dějů na 

ribosomu. 
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6. Struktura a funkce proteinů: struktury proteinů (primární-kvartérní), konformace řetězce, funkce 

postranních skupin, konjugáty (glyko-, fosfo-, metaloproteiny atd.), folding, posttranslační 

modifikace, degradace nefunkčních nebo nepotřebných proteinů. 

7. Chemická a biotechnologická syntéza peptidů a proteinů: chemické syntézy peptidů v roztoku i 

na pevném nosiči, chránící a aktivační skupiny. Základní metody identifikace proteinů. 

8. Enzymy a mechanismy enzymových reakcí: enzymy, kofaktory, mechanismy a regulace 

enzymových reakcí, vliv prostředí (pH, teplota atd.) na aktivitu enzymů, rovnováhy a kinetika, 

základní charakteristiky enzymatických reakcí (KM, kcat, Vmax), inhibice, třídy enzymů, aktivní 

místo, rovnice Michaelis-Mentenové. 

9. Sacharidy: přehled základních aldos a ketos, názvosloví a konfigurace, zobrazení struktur 

sacharidů, cyklické vs. acyklické struktury, anomery, reaktivita, redox reakce na aldehydické 

skupině, výstavba a odbourávání sacharidů, struktura a funkce sacharidů a polysacharidů, 

sacharidy zásobní, strukturní, a základní principy chemických syntéz glykosidů a 

oligosacharidů. 

10. Membrány a regulační procesy: chemické složení, struktura a funkce biomembrán, 

mechanizmus přenosu iontů a dalších látek přes membrány, aktivní a pasivní transport, 

regulační procesy, chemické rozdělení hormonů.  

11. Biosyntéza a metabolismus ostatních tříd přírodních látek (chemický mechanizmus, reakce): 

metabolismus lipidů, terpenoidů a dalších přírodních látek, mevalonátová cesta ke skvalenu, 

cyklizace skvalenu, steroidní receptory, steroidy a jejich rozdělení, funkce v organizmu.  

12. Chemická podstata základních procesů v živých organizmech: energetika, acetyl koenzym A, 

Krebsův cyklus a reakce v něm zahrnuté, struktura a funkce mitochondrie včetně transportních 

mechanizmů na jejích membránách, peroxisomy a reakce v nich probíhající. 

13. Lipidy: zásobní a strukturní lipidy, triacylglyceridy, fosfolipidy, fosfatidylcholiny, sfingolipidy 

apod. struktura, funkce, vlastnosti, kapalné a pevné tuky, nasycené a nenasycené mastné 

kyseliny, reaktivita lipidů, lipogeneze a betaoxidace. 

 

 

OCH/SZZO5 – Biologicky aktivní heterocyklické sloučeniny  

garant: prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. 

zkoušející: prof. Ing. Pavel Hradil, CSc., doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. 
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1. Příprava a vlastnosti pětičlenných dusíkatých heterocyklů: pyrrol, pyrazol, imidazol, triazol, 

tetrazol a jejich deriváty. Přírodní látky a syntetické, biologicky aktivní sloučeniny obsahující 

daný heterocyklický motiv. 

2. Příprava a vlastnosti pětičlenných heterocyklů obsahující ve své struktuře i jiný atom než dusík: 

furan, thiofen, thiazol, isothiazol, oxazol, isoxazol a jejich deriváty. Přírodní látky a syntetické, 

biologicky aktivní sloučeniny obsahující daný heterocyklický motiv. 

3. Příprava a vlastnosti kondenzovaných pětičlenných heterocyklů: indol, indazol, benzimidazol, 

benztriazol, benzoxazol, benzthiazol, benzo[b]furan a jejich deriváty. Přírodní látky a 

syntetické, biologicky aktivní sloučeniny obsahující daný heterocyklický motiv. 

4. Příprava a vlastnosti šestičlenných heterocyklů: pyridin, pyrimidin, pyrazin, triaziny, pyran, 

thiopyran a jejich deriváty. Přírodní látky a syntetické, biologicky aktivní sloučeniny obsahující 

daný heterocyklický motiv. 

5. Příprava a vlastnosti kondenzovaných šestičlenných heterocyklů: chinolin, isochinolin, 

chinazolin, chinoxalin, ftalazin, fenothiazin a jejich deriváty. Přírodní látky a syntetické, 

biologicky aktivní sloučeniny obsahující daný heterocyklický motiv. 

6. Příprava a vlastnosti vybraných sedmičlenných heterocyklů: diazepiny, oxazepiny, 

benzodiazepiny a jejich deriváty. Přírodní látky a syntetické, biologicky aktivní sloučeniny 

obsahující daný heterocyklický motiv. 

7. Příprava a vlastnosti vybraných kombinovaných heterocyklů: purin, pteridin, imidazopyridiny a 

jejich deriváty. Přírodní látky a syntetické, biologicky aktivní sloučeniny obsahující daný 

heterocyklický motiv. 

8. Příprava a vlastnosti šestičlenných nasycených heterocyklů (piperidin, piperazin, morfolin) a 

jejich výskyt v biologicky aktivních a přírodních látkách.  
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