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Takzvané chytré membrány slibují velké aplikační 

možnosti jak v klinicky orientovaných oborech, tak 
v průmyslu. Řada snah je inspirována přírodními membrá-
nami s cílem přiblížit průmyslově vyráběné membrány těm 
přirozeným. Tato oblast je tedy, zejména díky aplikačnímu 
potenciálu, velmi atraktivní. Kniha informuje o aktuálním 
stavu vývoje materiálů pro přípravu membránových senso-
rů a interakcích, k nimž v membránách dochází. Dále po-
skytuje přehled o membránách sloužících k separacím, či 
k postupnému uvolňování látek a o dalších speciálních 
typech membrán. Je rozdělena do čtyř částí, které se však 
volně prolínají. První z nich má charakterizovat materiály 
pro chytré membrány, druhá styčné plochy reagující na 
stimuly, třetí řízené molekulové separace a poslední část 
membránové sensory.  Detailněji jsou v úvodu presentová-
ny např. aplikace materiálů sestávajících z polymerních 
materiálů a iontových kapalin nesoucích nanotrubičky pro 
konstrukci speciálních sensorů a pro separační metody. 
Dále jsou to fotocitlivé hydrogely pro membrány reagující 
na změny vnějších podmínek, zejména intensity světla. 
Jsou zde představeny různé chromofory sloužící k regulaci 
transportu molekul přes membrány. Kapitola pojednávající 
o chytrých váčcích si klade za cíl nesnadný úkol; na cca 
50 stránkách představit toto rozsáhlé odvětví od syntézy 

váčků až po možnosti jejich uplatnění. Lze však konstato-
vat, že se podařilo podat povšechný přehled o současných 
trendech v této vědní disciplíně. Druhá část knihy kom-
plexně nahlíží na problematiku počítačového navrhování 
senzorových membrán a membrán pro supramolekulární 
interakce, kde se autor omezuje zejména na popis různých 
vazeb a jejich důležitost pro matematické modely. Nechy-
bí zde ani metody použitelné pro analýzu povrchů mem-
brán, jako je disipační monitorování mikrorovnováhy kře-
menného krystalu (QCM-D), rezonance povrchového 
plasmonu (SPR), mikroskopie pomocí atomárních sil 
(AFM) a spektroskopie atomárních sil (AFS). Dále jsou 
presentovány možnosti studia povrchových vlastností 
membrán, zejména smáčitelnosti a možností její regulace. 
Třetí část knihy je zaměřena na různé typy membrán 
a nanočástic, jako jsou samoskladné nanostrukturované 
porézní membrány, hybridní mezoporézní křemičitanové 
nanočástice pro cílení protinádorových léků. Jsou zde dis-
kutovány techniky přípravy a funkcionalizace membrán 
a možnosti jejich aplikace pro molekulární rozpoznávání 
a separace. Čtvrtá část je věnována membránovým senso-
rům a jejich aplikacím. Jsou tu nastíněny výhody elektro-
statického zvlákňování pro přípravu membránových senso-
rů, příprava kompozitních lešení pro tkáňové inženýrství 
a monitorování buněčné aktivity a metody emulgace mem-
brán pro přípravu sensorových nanočástic. Závěrečná kapi-
tola shrnuje současné trendy aplikace membrán 
v „chytrých textiliích“.  

Kniha je věnována rozvíjejícímu se interdisciplinární-
mu oboru a může se stát vhodným materiálem pro orienta-
ci v tomto odvětví. Kapitoly jsou přehledně zpracovány. 
Dle mého názoru, může kniha díky širokému spektru zábě-
ru posloužit zejména odborníkům a studentům hledají-
cím základní orientaci v této oblasti.  
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