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Praktická příručka supramolekulární chemie a úvodní 
manuál praktických experimentů  pro chemiky s malou 
nebo žádnou zkušeností z této oblasti chemie. Syntézy 
acyklických a makrocyklických sloučenin jsou jasně po-
psány tak, že je zkušený chemik může snadno provádět. 
Řada sloučenin může být použita k demonstrování supra-
molekulární jevy k čemuž je podán jasný návod tak, aby 
čtenář mohl začít i vlastní bádání v oblasti. Kniha popisuje 
i experimentální techniky používané k analýze chování 
supramolekulárních útvarů a zabývá se i výpočty (v knize 
uvedené jsou provedeny programem Wavefunction Spar-
tan 03). Kromě popisu metod přináší řadu ilustračních 
příkladů.  

Sílou knížky je, že každá kapitola je opatřena kvalit-
ním  citačním  aparátem.  Doplňková  webová  strana 
www.brighton.ac.uk/pharmacy/Cragg_textbook.htm, která 
má obsahovat 3D modely a další materiál, nebyla v době 
recenze přístupna. Kniha je, nicméně, na Wiley Online 
Library v plném znění. Jak napsal časopis Synthesis: Pro 
studenty pregraduálního studia, kteří se zabývají syntetic-
kou supramolekulární chemií je tato kniha povinnou školní 
četbou, nicméně svoje místo najde i v každé dobré chemic-
ké knihovně. 

Pavel Drašar 
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Rozsahem nevelká knížka, založená na učitelských 
zkušenostech  autorů,  přináší  kondenzovanou  informaci 
o důležitosti  heterocyklických sloučenin,  a to zejména 
v přírodě a v syntéze biologicky aktivních látek. Tato ob-
last chemie je důležitou součástí organické chemie, která 
dnes zná již několik milionů sloučenin z této skupiny. Kni-
ha uvede studenty do chemie heterocyklických sloučenin 
a jejich syntézy včetně praktických příkladů aplikované 
metodologie a řady řešených problémů. Pro studenty vyš-
ších cyklů a výzkumníky v jiných oblastech chemie přináší 
základní informaci o této oblasti chemie. 

Po úvodu a nahlédnutí do názvosloví těchto sloučenin 
bude  knížka  Fundamentals  of  Heterocyclic  Chemistry 
průvodcem po základech chemie heterocyklů v přírodě 
i v laboratoři. Pro laboratorní chemiky přináší úvod do 
detailních popisů specifických reakcí směřujících ke kon-
strukci heterocyklů. Jako dobří učitelé, autoři každou kapi-
tolu doplnili shrnutím a literárními odkazy.  

Učebnice se jeví jako ideální pro studenty bakalářské-
ho magisterského i  doktorského studia v nejrůznějších 
oblastech chemie, ale poslouží i jako základní příručka pro 
všechny chemiky.  

Pavel Drašar 
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