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KYSLÍKATÉ DERIVÁTY 

• Organické zlúčeniny obsahujúce v svojich molekulách 
väzbu uhlíka s atómom kyslíka, pričom kyslík je 
dvojväzbový.  

OH 



ROZDELENIE KYSLÍKATÝCH DERIVÁTOV 

Hydroxyderiváty 

• Alkoholy 

 

 

 

• Fenoly 

 

Karbonylové 
zlúčeniny 

• Aldehydy 

 

 

 

• Ketóny 

Karboxylové 
zlúčeniny 
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HYDROXYZLÚČENINY 

• Kyslíkaté deriváty uhľovodíkov obsahujúce jednoväzbovú 
hydroxylovú skupinu –OH ( hydroxyskupina) 



TYPY HYDROXYZLÚČENÍN 

alkoholy 

• Hydroxyskupina 
viazaná na atóm 
uhlíka nasýteného 
alebo nenasýteného 
uhľovodíka 

fenoly 

• Hydroxyskupina 
viazaná priamo na 
aromatický systém 



NÁZVOSLOVIE SUBSTITUČNÉ 

•názov uhľovodíka + prípona ol 

metanol 



NÁZVOSLOVIE SKUPINOVÉ 

• názov uhľovodíkového zvyšku a prípona alkohol 

metylalkohol 



NÁZVOSLOVIE TRIVIÁLNE  

glycerol 



VYTVORTE VZORCE  NASLEDOVNÝCH 
HYDROXYDERIVÁTOV 

1. bután-1-ol 

2. bután-2- ol 

3. 2-metylpropán-1-ol 

4. 2-metylpropán-2-ol 

5. heptán-1,2,5-triol 

6. benzén-1,2, 3-triol 
 



POMENUJTE NASLEDOVNÉ 
HYDROXYDERIVÁTY 



ROZDELENIE HYDROXYZLÚČENÍN 
PODĽA POČTU NAVIAZANÝCH HYDROXYSKUPÍN 

jednosýtne 

•S jednou 
hydroxyskupinou 

viacsýtne 

•S viacerými 
hydroxyskupinami 

•Dvojsýtne, 
trojsýtne 



ROZDELENIE HYDROXYDERIVÁTOV 
PODĽA ATÓMU UHLÍKA NA KTOROM JE NAVIAZANÁ 

HYDROXYSKUPINA 

primárne 

•Hydroxyskupina 
naviazaná na 
primárny atóm 
uhlíka 

sekundárne 

•Hydroxyskupina 
naviazaná na 
sekundárny 
uhlík 

terciárne 

•Hydroxyskupina 
naviazaná na 
terciárny uhlík 



NESTABILITA VIACSÝTNÝCH 
ALKOHOLOV 

• Ak viac hydroxyskupín na jednom atóme uhlíka- 
nestále zlúčeniny- odštepuje sa voda  a vznikajú: 

 

1. Dioly- vznik karbonylovej zlúčeniny 

2. Trioly- vznik karboxylovej kyseliny 



FYZIKÁLNE VLASTNOSTI 

• Nižšie alkoholy (do C3)- bezfarebné prchavé, kvapaliny s 
príjemnou vôňou 

• Vyššie alkoholy- bezfarebné olejovité kvapaliny s 
nepríjemným zápachom 

• Fenoly- bezfarebné s charakteristickým zápachom, na 
vzduchu sa farbia do červena, až hneda 

 



ROZPUSTNOSŤ 

• Nižšie- miešateľné s vodou v ľubovoľnom pomere 

• Vyššie- vo vode klesá so stúpajúcim počtom atómov uhlíka 

• Fenoly- málo rozpustné vo vode (dobre v éteri, etanole) 

 

• Viacsýtne rozpustnejšie ako jednosýtne 

• Kvapalné sú dobrými rozpúšťadlami 

• Dobre rozpustné v organických rozpúšťadlách 

 



VODÍKOVÉ VÄZBY 

• Vzájomné spájanie molekúl alkoholov/fenolov- dodávajú vyššie teploty 
varu oproti zodpovedajúcim uhľovodíkom 

 

 

 

 

• Spájanie molekúl nižších alkoholov s vodou- dodávajú vysoká rozpustnosť 
vo vode 



 Tv etánu -89°C, Tv 

etanolu 78°C 



CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
ALKOHOLY 

• O- elektronegatívnejší ako C- polárny charakter väzby 
medzi -O-H ( vznik čiastkových nábojov) 

• Možný atak nukleofilného činidla- preto typické nukleofilné 
substitúcie 

 



NUKLEOFILNÉ SUBSTITÚCIE 
ALKOHOLOV 

• Nahradenie hydroxyskupiny nukleofilným činidlom ( donor e-
záporne nabitá častica, neutrálna častica s voľným 
elektrónovým párom) 

• Odštepuje sa molekula vody 

 



ELIMINÁCIE 

• Odštepovanie molekuly vody z alkoholov pôsobením 
dehydratačných činidiel (H2SO4, Al2O3)- dehydratácia 

 

 



OXIDÁCIA 

•  produkt závisí od typu oxidovaného alkoholu 

• Primárnych alkohol vznikajú v prvom stupni aldehydy, v druhom hneď sa 
oxidujú na karboxylové kyseliny 

 

 

 

 

• Sekundárnych alkoholov na ketóny 

Terciárne oxidácii nepodliehajú, 

pri vyššej t a nadbytku činidiel sa 

oxidáciou štiepia 



CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
FENOLY 

Prítomnosť voľných elektrónových 
párov na O 

1. zvyšuje elektrónovú hustotu na 
aromatickom systéme +M-efekt 

2. Vyššia polarita väzby O-H 

3. znemožňuje odštiepenie –OH pri 
elektrofilnej substitúcii a eliminácii ( 
väzba C-O je pevnejšia) 

4. vyššia kyslosť fenolov oproti 
alkoholom 



ELEKTROFILNÉ SUBSTITÚCIE 
FENOLY 

• Hydroxylová skupina nezmenená, substituuje sa vodík na 
aromatickom jadre ( poloha orto a para) 



POKUS: DÔKAZ FENOLOV 



AMFOTERNÉ VLASTNOSTI 
ALKOHOLOV A FENOLOV 

• Obojaký charakter 

• Závisia od charakteru uhľovodíkového zvyšku 

 

Alkoholy 

mierne kyslý charakter ( kvôli H na –OH) 

1. kvôli polárnosti väzby –O-H 

2. +I- efekt alkylu( zvyšujú hustotu na atóme kyslíka, znižuje 
polaritu -O-H , menej sa H odštepuje) 

• najkyslejší je metanol- najkratší alkyl 

• alkoholy menej kyslé ako voda 

 
 



mierne zásaditý charakter ( kvôli voľným elektrónovým párom 
na O a jeho čiastkovému zápornému náboju) 

• na jeden z nich sa môže viazať vodík 

• trocha silnejšie zásady ako H2O 

 



KYSLÝ CHARAKTER ALKOHOLOV 



REAKCIA SO SILNÝMI KYSELINAMI 

• Správajú sa ako slabé zásady 

• Tvorba oxóniové (alkoxiónové) soli  



REAKCIA SO SILNÝMI ZÁSADAMI 

• Správajú sa ako slabé kyseliny 

• Tvorba solí alkoholov - alkohohátov( alkoxidy) 

Rovnováha posunutá 

na stranu reaktantov 



kyslý charakter fenolov 

• Voľný elektrónový pár sa zapája do konjugácie s 
aromatickým systémom +M-efekt 

• Väzba –O-H polárnejšia ako u alkoholov 

• Ľahšie sa odštepuje H 

 

 



PRI REAKCIE SO SILNOU ZÁSADOU 

• Správa sa ako slabá kyselina 

• Silnejší kyslý charakter ako alkoholy 

• Tvorba fenolátov( fenoxidov)- stabilnejšie ako alkoholáty 

 

Reakcia 

posunutá 

k 

produktu 



NAJDÔLEŽITEJŠIE HYDROXYZLÚČENINY 



METANOL 

• Bezfarebná horľavá kvapalina, rozpustná vo vode 

• Sladkastý zápach 

 

Použitie 

• Rozmrazovanie zámkov vo dverách áut 

• Rozpúšťadlo 

• Výroba liečiv a farbív 

• Ekologické palivo 

• Výroba formaldehydu, k.mravčej, octovej 

 

 



• veľmi jedovatý( v tele sa mení na kys. mravčiu, ktorá 
poškodzuje zrakový nerv, človek najprv oslepne a pri vyššej 
dávke spôsobuje opuchy slizníc a smrť) 

 

                      5-10 ml oslepnutie, 20-50 ml smrť 

 

• protijed- etanol ( alebo sodná soľ kyseliny mliečnej) 

 



PLAMEŇOVÁ SKÚŠKA 

• S kyselinou H3BO3 

 

1. zelená- metanol 

2. oranžová- etanol 

 



ETANOL 

• Bezfarebný, prchavý, horľavý, jedovatý, kvapalný, sladkastý 
zápach 

 

Použitie 

• Rozpúšťadlo( napr. jódová tinktúra, voňavky, pleťové krémy) 

• Dezinfekčný a čistiaci prostriedok( okena) 

• Konzervovanie biologických materiálov 

• Výroba liečiv, alkoholických nápojov 

• Ekologické palivo  



VÝROBA ETANOLU 

1. Alkoholovým kvasením- rozkladom cukrov účinkom 
kvasiniek bez prístupu kyslíka 

• Spracovanie destiláciou 

 C6H12O6→ 2CO2+ 2C2H5OH 

 

2. Hydratáciou etylénu 

 



ALKOHOLIZMUS 

• Dlhodobé a nadmerné používanie etanolu 

• Legálna droga 

 

Účinky 

• Narušenie činnosti NS 

• Narušuje činnosť buniek 

• Znížená schopnosť logického myslenia 

• Poruchy sústredenia a pamäte, rovnováhy 

• Krátkodobé výpadky vedomia 

• Zbavenie zábran, preceňovanie sa 
 

Smrteľná dávka 

200g ( dieťa 7-

17g) 



NÁSLEDKY ALKOHOLIZMU 

• Cirhóza pečene 

• Ochorenie ciev( porážka, infarkt) 

• Poškodenie srdca( byčie, pivové zväčšenie a stuhnutie) 

• Vysoký krvný tlak 

• Postihnutie obličiek 

• Odumretie mozgového tkaniva 

• Poškodenie zraku( neschopnosť rozpoznať červenú a zelenú farbu) 

• Nechutenstvo( trvalý zápal sliznice žalúdka 

• Sociálne a spoločenské dôsledky 



DÔKAZ PRÍTOMNOSTI 
ALKOHOLU V KRVI 

1. Dychová skúška- redukcia dichrómanov etanolom ( 
zmena oranžovej farby na zelenú) 

3C2H5OH + Kr2Cr2O7 + 4H2SO4→ 3CH3CHO + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O 

 

2. Krvná skúška( akceptuje sa 0,14 mg/l( 0,29 promile)- 
prekročenie je dopravný priestupok pokuta, zobratie 
vodičáka) 

      1 promile= na 1000g krvi 1g čistého alkoholu 

 



ETYLÉNGLYKOL 

• Etán- 1,2-diol 

• Olejovitá kvapalina sladkastej chute 

• Veľmi toxický 

 

Využitie 

• Súčasť nemrznúcej zmesi ( chladič áut) 

• Výroba plastov ( PET fľaše, syntetické vlákna) 

 



GLYCEROL 

• Propán-1,2,3- triol 

• Nie je toxický, sladkastá chuť, bez zápachu, sirupovitý 

• Produkt odbúravania tukov v tele 

Využitie 

• Kozmetika ( mydla, krémy, zubné pasty) 

• Výroba plastov, celofánu, liekov 

• Potravinárstvo žuvačky, cukrovinky... 

• Výroba glyceroltrinitrátu (dynamit, nitroglycerín) 



FENOL 

• Bezfarebná kryštalická látka 

• Toxický, leptá pokožku 

• Na vzduchu červenie až tmavne 

 

Využitie 

• Výroba kyseliny pikrovej, liečiv, farbív, pesticídy, výbušniny 

• Výroba acylpyrínu( kyselina acetylsalicylová)- antipyretikum, 
analgetikum, antiflogistikum, antikoagulant 


