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Gale Philip A., Steed Jonathan 
W. (ed.): 
Supramolecular Chemistry: 
From Molecules  
to Nanomaterials, 8 Volume 
Set 
 
Vydal  J. Wiley 2012, pevná vazba 
4014 stran, cena € 1,914.00. 
ISBN: 978-0-470-74640-0 

 
Osmidílná příručka, která se vyskytuje též 

v elektronické podobě, je složena z více než 150 
„výukových“ oddílů pokrývá 10 zásadních oblastí supra-
molekulární chemie v osmi dílech s názvy:  
1. Concepts  
2. Techniques  
3. Molecular recognition  
4. Supramolecular catalysis, reactivity, and chemical 

biology  
5. Selfassembly processes and Supramolecular devices  
6. Supramolecular materials chemistry  
7. Soft matter  
8. Nanotechnology  

 
Osm dílů nové knihy osvětluje do podrobností rozdíl 

mezi organickou chemií, která se povětšině zabývá vazba-
mi mezi atomy o řádu 1 a větším, kdežto chemie supramo-
lekulární vazbami o řádu menším než 1, slabými interakce-
mi, které organické molekuly „nekovalentně“ drží pohro-
madě. Důležitá koncepce zde znázorněná a popsaná dává 
solidní základy pochopení a uchopení molekulární samo-
skladby, chemie „host-guest“, tvorbě a použití mechanicky 
propojených molekulárních architektur a dynamické kova-
lentní chemie. 

Důležitost aspektů supramolekulární chemie pro sou-
časnou vědu byla podtržena udělením Nobelov ceny jejím 
zakladatelům, Donaldu J. Cramovi, Jean-Marie Lehnovi, 
a Charlesi J. Pedersenovi. Minulé půlstoletí zaznamenalo 
dramatický rozvoj tohoto oboru od prosté chemie „host 
guest“ až po dnešní pokrok v materiálových věd, nanověd, 
konstrukce nanozařízení a nanostrojů a zejména jejich 
využití. Supramolekulární objevy dále a dále posunují naše 
vědomosti a porozumění molekulárních mechanizmů ma-
teriálových věd, biochemie, molekulární genetiky a všeho, 
co se odehrává na molekulární a nanoskopické úrovni. 
Propojení supramolekulární chemie, materiálové vědy 
a nanotechnologií bude utvářet podstatnou část vědy ve 
21. století. 

Philip A. Gale a Jonathan W. Steed, redaktoři díla 
napsali: „Supramolekulární chemie je pro chemiky zatím 
největší dosud zažitou výzvou. Vytváření spojovací linky 
mezi myšlením chemika o tom, jak jedna molekula intera-
guje s druhou a podobným názorem materiálového odbor-
níka, inženýra či biologa má dalekosáhlé důsledky a vede 
k mnoha dobrodružstvím na poli moderní vědy“. 

Velmi hezky technicky vyvedená sada knih (pro běž-

nou knihovnu však poněkud většího formátu) s mnoha 
barevnými vyobrazeními (v průměru tři na jednu stranu) 
přispěje k tomu, že si student i odborník bude schopen lépe 
představit komplexitu světa supramolekulárních interakcí 
a struktur. Bohatý rejstřík a křížové odkazy, spolu 
s glosářem důležitých termínů činí tuto příručku velmi 
snadno použitelnou jak pro výuku v oboru tak pro plánová-
ní a porozumění u praktických aplikací. 

Knihy by neměly chybět v žádné solidní odborné kni-
hovně ale ani v knihovničce všech, jichž se příslušná téma-
ta dotýkají. 

Pavel Drašar 
 

 
Jana Mittnerová a kol.: 
Zaměstnávání cizích státních 
příslušníků ve výzkumu 
a vývoji 
 
Vydavatelství VŠCHT Praha, 2012, 
2. vydání. 
ISBN 978-80-7080-804-7 
 
Ve Vydavatelství VŠCHT Praha 
vyšlo v lednu 2012 pod  ISBN 978-

80-7080-804-7 již druhé vydání aktualizované příručky 
„Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve výzkumu 
a vývoji“. Hlavní autorka Mgr. Jana Mittnerová zapracova-
la do textu legislativní změny, ke kterým došlo od 1.1.2011 
na základě novely zákona o pobytu cizinců, a to především 
v otázce vstupu a pobytu cizinců na území ČR.  Do příruč-
ky byly přidány též nové informace o uznávání zahraniční-
ho vysokoškolského vzdělávání zahraničních výzkumníků 
českými vysokými školami. 

Příručka obsahuje stručný přehled hlavních kroků, 
které musí učinit česká hostitelská výzkumná organizace, 
jako příjemce grantu na projekt 7.RP akce Marie Curie, 
pokud chce zaměstnat cizího státního příslušníka ve vý-
zkumu a vývoji.  

Součástí příručky jsou též komentované vzorové do-
hody, které organizace uzavírá s výzkumným pracovníkem 
a anglicko-český slovník frází a pojmů často používaných 
zejména ve vzorových smluvních dokumentech Evropské 
komise (resp. Výkonné agentury pro výzkum). 

Většinu zde popsaných postupů a dokumentů může 
hostitelská organizace využít také při 

přijímání zahraničních výzkumníků, jejichž pracovní 
pobyt je financovaný z jiných zdrojů. Zejména dohoda o 
hostování a závazek hostitelské organizace k úhradě nákla-
dů jsou většinou nutným předpokladem k tomu, aby mohl 
být v daném finančním režimu zahájen proces, který pove-
de k zaměstnání zahraničního výzkumníka ze třetí země 
českou výzkumnou organizací.  

Příručka je určena především personálním a adminis-
trativním útvarům vysokých škol a výzkumných institucí, 
které mají ve své kompetenci nábor a zaměstnávání zahra-
ničních výzkumníků  a měla by jim ulehčit orientaci v ná-
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ležitostech, které je třeba splnit vůči příslušným orgánům 
české státní správy. 

Příručka byla vydána ve spolupráci se zástupkyněmi  
EURAXESS Centra Praha ze Střediska společných činnos-
tí Akademie věd ČR, v.v.i. , Viktórii Bodnárovou a Marké-
tou Doležalovou a za finanční podpory programu MŠMT 
EUPRO, projektu OK 08001 České centrum pro mobilitu.  
V EURAXESS Centru Praha (http://www.euraxess.cz/
contacts/) dostanete na vyžádání zdarma tištěnou verzi 
příručky.  

Volně přístupná elektronická verze příručky financo-
vaná z podpory projektu EUPRO LE 12004 KAMPUŠ se 
pro Vás nyní připravuje a bude uveřejněna na webu http://
vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_ekniha-004/anotace/ 

 
Anna Mittnerová 

 
 
Georgina Sandoval:  
Lipases and Phospholipases 
– Methods and protocols 
Vydal Humana Press 2012,  
547 stran, 101 obrázků, cena 
124,95 Euro  
ISBN 978-1-61779-599-2 
 
Publikace pojednává o dvou vel-
kých skupinách hydrolytických  
enzymů, lipasach a fosfolipasach 

a je zaměřena především na jejich aplikační potenciál. 
Lipasy jsou chararkteristické svoji širokou specifitou, kata-
lysují štěpení esterových vazeb nejen v triacylglycerolech, 
ale i v mnoha dalších substrátech. Významná je jejich ste-
reoselektivita, pro kterou jsou oblíbeným nástrojem v bior-
ganických reakcích. Fosfolipasy katalyzují štěpení fosfoli-
pidů a jsou klasifikovány podle místa štěpení  fosfolipido-

vé molekuly Fosfolipasy typu A a B odštěpují mastné ky-
seliny,  zatímco  fosfolipasy C a D štěpí fosfoesterové vaz-
by a uvolňují polární část molekuly fosfolipidu.  První 
kapitola podává základní informace o obou skupinách en-
zymů. Zvláštní pozornost je věnována mechanismu kataly-
sy lipas a struktuře aktivního místa a také novému pohledu 
na klasifikaci lipas. V této kapitole jsou také krátce shrnuty 
možnosti praktického využití lipas i fosfolipas. Druhá ka-
pitola je zaměřena na vyhledávání a zdroje lipas, jsou de-
tailně popsány postupy pro rychlé a vysokokapacitní  tes-
tování aktivity lipas s využitím přirozených i syntetických 
substrátů a také využití inhibitorů lipas a fosofolipas.  
V této kapitole jsou také poměrně detailně popsány rostlin-
né fosfolipasy, zejména pak fosfolipasa D, která je 
v rostlinách na rozdíl od ostatních eukaryot zastoupena 
v mnoha isoformách lišících se významně strukturními 
a biochemickými vlastnostmi.  Další kapitola, v pořadí 
třetí, se zabývá  klonováním a produkcí  rekombinantních 
lipas a fosfolipas z různých typů organismů a jejich cha-
rakterizací. Popsány jsou také metody fermentace a získá-
vání lipas z extremofilních mikroorganismů. Čtvrtá kapito-
la je zaměřena na strukturní vlastnosti lipas a jejich protei-
nové inženýrství.  Metoda  molekulárního  modelování  
slouží ke studiu místa pro vazbu lipasy na fázové rozhraní 
nebo optimalizaci imobilizace lipas a fosfolipas na pevné 
nosiče. Poslední kapitola se podrobněji věnuje některým  
konkrétním biotechnologickým  aplikacím těchto enzymů. 
V knize je široké spektrum podrobných protokolů,  včetně 
přístrojového vybavení potřebného pro jednotlivé postupy. 
Kniha nepokrývá celou problematiku lipas a fosfolipas, je 
zaměřena spíše na  konkrétní  postupy, které směřují 
k praktickému využití těchto enzymů.  Knihu je tedy mož-
no doporučit odborníkům, kteří  pracují v oblasti aplikova-
ného výzkumu, méně užitečná je pro základní výzkum, 
zejména  fosfolipas. 

 
Olga Valentová 

  


