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Kyslíkaté deriváty uhľovodíkov. Hydroxyderiváty I 
cieľové požiadavky:  

• pojmy: hydroxyderiváty, alkoholy, jednosýtny a viacsýtny alkohol, lieh, fenoly, viacsýtne fenoly, 

alkoholát, alkoxónium. 

• Rozlíšiť a pomenovať skupiny derivátov uhľovodíkov na základe charakteristickej skupiny  

• Zaradiť danú zlúčeninu (podľa názvu alebo vzorca) do jednotlivých skupín derivátov uhľovodíkov 

• Napísať vzorce a uviesť triviálne názvy derivátov uhľovodíkov: lieh, etylénglykol, glycerol, fenol,  

• Utvoriť názov a napísať vzorec derivátov odvodených od benzénu a alkánov C1 – C10 s maximálne 

jednou funkčnou skupinou uvedenou vyššie.  

• Uviesť, ako vplýva prítomnosť funkčnej skupiny v molekule na fyzikálne a chemické vlastnosti a 

reaktivitu derivátu (indukčný a mezomérny efekt).  

• Vymenovať typy reakcií charakteristické pre hydroxyderiváty – SN a E a uviesť príklad 

• Porovnať priebeh oxidácie primárnych alkoholov a sekundárnych alkoholov.  

• Napísať reakčnú schému oxidácie etanolu na acetaldehyd až kyselinu etánovú.  

• Porovnať a vysvetliť rozpustnosť etanolu a eténu vo vode.  

• Opísať využitie chloroformu, metanolu, glycerolu, etylénglykolu, formaldehydu, acetónu a ich účinok na 

ľudský organizmus a nebezpečenstvo pri manipulácii s nimi (toxicita, horľavosť, výbušnosť). 

• Vysvetliť základný princíp výroby etanolu, jeho využitie (rozpúšťadlo, výroba octu, chemická výroba,  

dezinfekcia, potravinárstvo) a jeho účinky na ľudský organizmus. 

• Aplikovať princípy priebehu SR, SE, SN, AE, AN reakcií a efektov (Markovnikovovo pravidlo, vplyv 

prvého substituenta pri orientácii na benzénové jadro) pri určovaní priebehu reakcií konkrétnych 

uhľovodíkov a ich derivátov.  

• Posúdiť potrebu a vplyv katalyzátorov na priebeh chemických reakcií uhľovodíkov a derivátov 

uhľovodíkov.  
 

• Organické zlúčeniny obsahujúce v svojich molekulách väzbu uhlíka s atómom kyslíka 

(kyslík je dvojväzbový) 

 

Rozdelenie  

A. Hydroxyderiváty 

a. Alkoholy 

b. Fenoly 

B. Karbonylové kyseliny 

a. Aldehydy 

b. Ketóny 

C. Karboxylové kyseliny 

D. Étery 

 

A.Hydroxyderiváty 

• Kyslíkaté deriváty uhľovodíkov obsahujúce jednoväzbovú hydroxylovú skupinu –OH ( 

hydroxyskupina) 

 

 

 

Typy hydroxyzlúčenín 

a. Alkoholy- hydroxylová skupina viazaná na atóm uhlíka na alifatickom alebo 

alicyklickom reťazci  

b. Fenoly- hydroxylová skupina viazaná priamo na aromatický systém 
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Názvoslovie 

1. Substitučné- názov uhľovodíka + prípona -ol  ( metanol ) 

2. Skupinové-  názov uhľovodíkového zvyšku + prípona alkohol ( metylalkohol) 

3. Triviálne- glycerol 

 

Rozdelenie hydroxyzlúčenín 

1. podľa počtu naviazaných hydroxyskupín 

a. Jednosýtne- s jednou hydroxyskupinou 

b. Viacsýtne- s dvoma a viacerými hydroxyskupinami 

2. podľa atómu uhlíka na ktorom je naviazaná hydroxyskupina 

a. primárne - hydroxyskupina naviazaná na primárny atóm uhlíka 

b. sekundárne- na sekundárny uhlík 

c. terciárne- na terciárny uhlík 

 

Nestabilita viacsýtných alkoholov 

● Ak viac hydroxyskupín na jednom atóme uhlíka- nestále zlúčeniny- odštepuje sa voda  

a vznikajú: 

 

a. Dioly- vznik karbonylovej zlúčeniny 

 

 

b. 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 kryštalické látky 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) 

• rozpustnosť klesá s počtom uhlíkov v reťazci, stúpa s počtom hydroxylových skupín ( 

viacsýtne viac) 

• Kvapalné sú dobrými rozpúšťadlami 

• Dobre rozpustné v organických rozpúšťadlách 

 

      Vodíkové mostíky 

• Vzájomné spájanie molekúl alkoholov/fenolov- dodávajú vyššie TV oproti 

zodpovedajúcim uhľovodíkom 

• Spájanie molekúl nižších alkoholov s vodou- dodávajú vysokú rozpustnosť vo vode 
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• Fenoly netvoria vodíkové mostíky 

 

 

 

 

 

 

Chemické vlastnosti  

      Alkoholy 

• Elektronegativita kyslíka vplýva na polaritu väzieb C-O a O-H 

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

• C-O= na uhlíku kladný čiastkový náboj→ možný atak nukleofilného činidla→ typické 

nukleofilné substitúcie 

• Využívajú sa na vnášanie alkoxyskupín R-O do organických zlúčenín 

 

 

 

 

       Fenoly 

● Prítomnosť voľných elektrónových párov na O, ich konjugácia s benzénovým jadrom 

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 a vode, menšia bázickosť 

 

 

     Amfoterné vlastnosti hydroxyzlúčenín  

• Obojaký charakter (závisia od charakteru uhľovodíkového zvyšku) 

 

Alkoholy 

Slabo kyslý charakter vodíka v -OH (kvôli polarite väzby –O-H) 

● +I- efekt alkylu( zvyšujú hustotu na atóme kyslíka, znižuje polaritu -O-H , menej sa H 

odštepuje) 

       Porovnanie kyslosti alkoholov: 

 

Primárny alkohol .... sekundárny alkohol ..... terciárny alkohol 
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• substituenty s –I efektom ( napr. halogény) zvyšujú kyslosť alkoholu 

• alkoholy slabšie kyseliny ako voda ( nižšia polarita väzby O-H ako voda) 

 

 

 

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

zápornému náboju) 

• na jeden z nich sa môže viazať vodík, možno ich používať ako nukleofilné činidlá 

porovnanie zásaditosti alkoholov 

 

Primárny alkohol ... sekundárny alkohol ...  terciárny alkohol 

 

 

 

 

 

• trochu silnejšie zásady ako H2O 

 

 

 

 

1. Reakcia so silnými kyselinami 

● Správajú sa ako slabé zásady, tvoria oxóniové (alkoxiónové) soli 

 

 

 

 

2. Reakcia so silnými zásadami 

● Správajú sa ako slabé kyseliny, tvoria solí alkoholov - alkohoháty( alkoxidy) 

● Rovnováha posunutá na stranu reaktantov 

 

 

 

 

Fenoly 

kyslý charakter fenolov 

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

• Väzba –O-H polárnejšia ako u alkoholov a ľahšie sa odštepuje H ( silnejšie kyseliny) 

porovnanie kyslosti 

fenol......voda....... alkohol 
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• Kyslosť zvyšujú elektroakceptorné skupiny a znižujú elektrodonorné skupiny 

• Počtom  nitroskupín kyslosť rastie 

 

                   Fenol......  4-nitrofenol...... 2,4-dinitrofenol....... 2,4,6-trinitrofenol 

 

 

 

 

 

 

• Pri reakcii so silnou zásadou sa správa sa ako slabá kyselina 

• Odštiepením H+ sa anión stabilizuje delokalizáciou na benzénovom jadre stabilnejší 

a ľahšie vzniká) 

• tvorba fenolátov( fenoxidov)- stabilnejšie ako alkoholáty 

• Reakcia posunutá na stranu produktu 

 

 

 

 

 

 


