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je rovněž značný výkon, na rozdíl od rutin
ního snímkování sbírkového materiálu, který 
na svých špendlících počká, protože musí.

Dílo zahrnuje prakticky všechny středoev
ropské druhy čeledí obvykle souhrnně nazý
vaných „velká Heterocera“, což je katego
rie ryze praktická, shrnující všechny možné 
skupiny typu lišajů, hřbetozubců, bourov
ců, bekyň, martináčů, přástevníků, lišejní
kovců aj., ale třeba i hrotnokřídleců a vako
nošů (poslední zmiňovaná čeleď, Psychidae, 
nebyla dosud nikdy v českém jazyce v tomto 
rozsahu pojednána ani slovem, ani obrazem). 
Kniha přímo volá po tom, aby byla vydána 
i v jiných středoevropských jazykových muta
cích, tj. německy, polsky a maďarsky. Mé 
euforické nadšení nad ní nepatrně tlumí sku

Každý, kdo se zajímá o život a o všechno, co s ním 
souvisí, musí mít základní znalosti organické 
chemie (John McMurry, profesor Cornellovy 
univerzity v New Yorku).

Obecně lze předpokládat, že učebnice tak 
fundamentální vědní disciplíny, jako je orga
nická chemie, budou vycházet často. Ve sku
tečnosti ale poslední česky psaná učebni
ce organické chemie vysokoškolského typu 
vyšla v roce 1991.1 Nedávné vydání české ver
ze učebnice Johna McMurryho2 tento kritický 
stav na našem trhu napravilo. Je třeba ocenit 
významný překladatelský počin odborníků 
– J. Jonase, E. Klinotové, J. Klinota, F. Lišky, 
M. Potáčka, J. Svobody, T. Trnky – vedených 
prof. Jiřím Svobodou, kteří tuto vynikající 
učebnici zpřístupnili českému čtenáři.

Kniha obsahuje 31 kapitol, 5 dodatků a rejs
třík. Jednotlivé kapitoly představují vzájem
ně navazující úseky, které jsou členěny podle 
současného pojetí výkladu organické che
mie. V kapitolách obecnějšího charakteru je 
diskutována strukturní teorie organických 
sloučenin, teorie kyselin a bází, stereoche
mie a současné analytické metody používané 
k určování struktur organických sloučenin.3 
Ostatní kapitoly jsou členěny tradičně podle 
funkčních skupin a výklad chemické reakti
vity v daných třídách sloučenin je založen na 
moderním mechanistickém přístupu, využí
vajícím poznatky fyzikálněchemické. Jed
notlivé kapitoly jsou precizně didakticky 
zpracovány, obsahují řadu názorných barev
ných obrázků a vzorců.

Kromě ryze „organických“ kapitol najde 
čtenář poučení i v kapitolách zahrnujících 
chemii biomolekul, jakými jsou sacharidy, 
aminokyseliny, peptidy, bílkoviny, lipidy či 
nukleové kyseliny. „Biologicky“ orientova
ným čtenářům tyto kapitoly umožní lépe 
pochopit další souvislosti prezentované v bio
chemii, biologii nebo genetice. V poslední 
kapitole je možno nalézt základní poučení 
o syntetických polymerech, diskutovány jsou 
struktury, vlastnosti a principy jejich vzniku.

Takřka beletristickou formou jsou jednot
livá témata dokreslena faktografickými a his
torickými daty, která se týkají více než deva
desáti významných chemiků. Součástí každé 
kapitoly je podkapitola „Chemie@lidská čin
nost,“ v níž je klíčová problematika dána do 
souvislosti s využitím v životě (stereochemie 
s chirálními léčivy, ethery a epoxidy s epoxi
dovými pryskyřicemi apod.).

Jako v každé správně koncipované učebni
ci jsou i v této ukázky řešených úloh a úlo
hy neřešené, jejichž výsledky jsou uvedeny 
v dodatku D. Krom toho je na konci každé 
kapitoly jako výzva řada dalších úloh, jejichž 
řešení je obsaženo ve Sbírce úloh S. McMur
ryho.4 Své nově nabyté znalosti může čtenář 

tečnost, že rozšíření daných druhů v českých 
zemích je pojato jen globálně (nahlížím, že 
další mapka s body nalezišť v našem prosto
ru by představovala obrovskou práci navíc, 
ale byla by neobyčejně záslužná).

Pokud bych měl s profesorskou pedanterií 
nalézt nějaký příslovečný chlup, pak, pokud 
už mimočeské druhy musejí mít české názvy 
(tento názor nesdílím, ale obávám se, že v rám
ci nového obrozeneckého rozpuku jako jediný 
v celé kotlině), neměla by se Hemaris croatica 
jmenovat „dlouhozobka korutanská“, nýbrž 

„dlouhozobka chorvatská“ (Croa tia = Chor
vatsko, Korutany jsou Carinthia). Kniha je 
ovšem skvělá a přeji jejím autorům i redakto
rovi hodně štěstí a entuziazmu k práci na dal
ších svazcích. Ö
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Nová vysokoškolská učebnice 
a příručka organické chemie
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