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PREDHOVOR
Skriptá Syntetická anorganická chémia majú za cieľ prepojiť
teoretické poznatky z anorganickej chémie, ktoré získali študenti Fakulty
prírodných vied Univerzity Mateja Bela na prednáškach a seminároch
predmetov

Anorganická

chémia

1

a Anorganická

chémia

2

s experimentálnymi zručnosťami. Laboratórne cvičenia z anorganickej chémie
predpokladajú znalosť základných laboratórnych techník a výpočtov,
s ktorými sa študenti zoznámili v predchádzajúcom štúdiu. Naša publikácia
nadväzuje

na

skriptá

autorov

Nagyová,

Melichová,

Lichvárová:

Experimentálna anorganická chémia.
Súčasný výskum v oblasti anorganickej chémie sa zameriava na
cielenú prípravu zaujímavých anorganických zlúčenín a ich následnú
charakterizáciu. V snahe prepojiť výučbu s týmto aspektom modernej chémie
v predkladaných skriptách spracovávame postupy prípravy 29 anorganických
látok.

Okrem

samotnej

prípravy

kladieme

dôraz

na

získanie

fyzikálnochemických charakteristík pripravených látok a potvrdenie ich
čistoty.

Z prístrojových

metód

akcentujeme

použitie

infračervenej

spektroskopie ako lacnej a rýchlej spektrálnej metódy, s pomocou ktorej sa
dajú charakterizovať viaceré aspekty pripravených látok. Aj keď v súčasnej
vede má nukleárna magnetická rezonancia (NMR) významnejšie postavenie
ako infračervená spektroskopia, veríme, že pre získanie zručností a istého typu
analytického uvažovania potrebného pre prepojenie spektrálnej informácie
a štruktúry danej látky, je práve infračervená spektroskopia tým ideálnym
a dostupným prostriedkom.
Pripravené

úlohy

sú

usporiadané

od

jednoduchších

syntéz

k zložitejším. Pre tento typ osnovania sme sa rozhodli kvôli tomu, že samotný
výber konkrétnej úlohy na laboratórnych cvičeniach závisí od viacerých
faktorov (napr. aktuálny ročník študentov), ktorých posúdenie závisí od
3
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vedúceho cvičenia. Vyučujúci si môže vybrať napríklad sériu úloh, pri ktorých
novú zlúčeninu pripravujeme vždy z produktov predchádzajúcej syntézy, čo je
osnovanie výrazne motivujúce k precíznosti. Je však tiež možné postupovať
podľa typu reakcie (protolytické, redoxné, komplexotvorné), prípadne sa viac
venovať organokovovým zlúčeninám. Na rozdiel od typických postupov
syntézy, ako sú opísané vo vedeckých článkoch, v našich úlohách neuvádzame
presné množstvá všetkých použitých látok. Naše postupy sú častokrát
tajničkou, v ktorej je potrebné mnohé údaje dopočítať. Takýto postup sa nám
v minulosti výrazne osvedčil, keďže pred samotnou praktickou prípravou
strávili študenti istý čas riešením rôznych aspektov nasledujúcej syntézy.
Z podobného dôvodu uvádzame za každou úlohou niekoľko otázok.
Ďakujeme recenzentom týchto skrípt doc. Miroslavovi Medveďovi a
doc. Dušanovi Valigurovi za mnohé cenné rady, postrehy a korekcie, ktorými
prispeli k skvalitneniu predkladanej publikácie. Sme tiež vďační doc. Jozefovi
Novosadovi za podnetné diskusie na tému výučby anorganickej chémie. Naša
vďaka patrí tiež viacerým ročníkom študentov na Katedre chémie UMB,
s ktorými sme úlohy vyskúšali, optimalizovali a zároveň sa učili ako ich učiť.
V Banskej Bystrici 25.9.2020
Autori
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