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Zásadním přínosem knihy jsou velice dobře zpracova-
né části o pokročilých metodách v RTG strukturní analýze  
a  o studiu reakčních mechanismů  vyu�ívající přímé expe-
rimentálně zji�těné strukturní informace. Tato kniha bude 
jistě vysoce hodnocena v�emi badateli, kteří se zabývají 
RTG strukturní analýzou makromolekul: Ti jistě ocení 
praktickou část s konkrétními příklady. Kniha mů�e být 
cenná i pro �ir�í obec biochemiků a biologů, kteří dnes 
často vyu�ívají strukturních modelů určených vý�e popsa-
nými metodami. Úvodní jasně členěné pasá�e lze doporu-
čit  pokročilým studentům biochemie, biofyziky a příbuz-
ných disciplín. 

Jiří Brynda 
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Kniha, která je obsáhlým souborem příspěvků 43 
autorů přiná�í kompletní a detailní pohled na v�echny 
v současnosti dostupné psychiatrické lékové substance, 
pokrývá vlastnosti přes 250 různých sloučenin s jejich 
podrobnou farmakologickou charakteristikou. 

Úvod knihy patří kvalitnímu glosáři, malé encyklope-
dii termínů v knize pou�itých. Prvý díl se zabývá deprese-
mi, schizofrenií, psychózami, druhý díl pak úzkostmi, ne-
dostatkem pozornosti a hyperaktivitou. Ka�dá z kapitol je 
členěna systematicky na popis a definici, klinický obraz, 
farmakoterapii/farmakologii, experimentální výzkum 
a modelování a nakonec chemické aspekty s popisem sub-
stancí na trhu a ve vývoji.  

Kniha je velmi dobře technicky provedena, jak je to 
obvyklé u nakladatelství Wiley-VCH, chemické vzorce 
jsou konzistentní a jejich provedení velmi kvalitní. Není 
v�ak ji� věcí technické redakce, ale autorů, �e u látek, kte-
ré obsahují stereogenní centrum, není uvedena v řeči struk-
turních vzorců konfigurace lékové substance, která je pou-
�ívána, i kdy� je v textu třeba diskutována. Domnívám se, 
�e je to na závadu exaktnosti, i kdy� pokrokem je, �e se 
tento aspekt v textu diskutuje. Látky uvedené v přehledu 
jsou zřetelně označovány a rozděleny podle stavu, ve kte-
rém se ve vztahu k medicíně legislativně nacházejí, zda 
jsou ve fázi klinických testů, či je uveden stav jejich regis-
trace. Kvalitní literární odkazy jsou uvedeny na konci ka-

pitol. Kniha je vybavena dobrým rejstříkem. 
Kvalitní příručku lze doporučit v�em, kterých se dotý-

ká, počínaje medicinálním chemikům, farmakologům 
i lékařům. 

Pavel Dra�ar 
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Kniha je prezentována jako učebni-
ce úvodního kurzu astrobiologie, 

určeného pro studenty magisterského a doktorandského 
studia i jejich učitele. Jedná se o relativně novou oblast 
výzkumu zasahující do několika klasických vědních odvět-
ví a editorky tudí� předpokládají, �e se kniha jako pomůc-
ka mů�e uplatnit při studiu oborů jako např. fyzika, astro-
nomie či biologie.  Stručně lze konstatovat, �e vědním 
cílem astrobiologie je hledání odpovědí na otázky o půvo-
du �ivota, o mo�nostech jiných forem �ivota ve vesmíru či 
o budoucím vývoji �ivota na Zemi. Astrobiologie je věd-
ním oborem hraničním, proto�e odpověď na tyto otázky 
musí hledat společně badatelé z oblasti astrofyziky, mole-
kulární biologie, chemie, planetologie, ekologie a řady 
dal�ích odvětví.   Tento multidisciplinární charakter dané 
vědní oblasti, který není schopna absorbovat jednotlivá 
univerzita, se nutně odrá�í i v pojetí učebnice. Experti 
sedmi různých evropských univerzit a výzkumných center 
se zde spojili za účelem přiblí�it čtenáři astrobiologii 
v celé její �íři.  

Učebnice je rozvr�ena do  třinácti kapitol o celkem 
412 stranách, přičem� jednotlivé kapitoly mají různé auto-
ry. Jednotícím prvkem je fenomén �ivota v kontextu kos-
mického vývoje.  Kniha je z vět�í části zalo�ena na sérii 
předná�ek z disciplín tvořících součást astrobiologie. Ten-
to charakter knihy je podtr�en přilo�eným CD, které obsa-
huje powerpointové prezentace pokrývající obsahy jednot-
livých kapitol učebnice. Prezentace původně vznikly pro 
účely internetového kurzu astrobiologie publikovaného  na 
platformě a za podpory Evropské vesmírné agentury (ESA 
− European Space Agency).Věcný obsah knihy snad nejlé-
pe charakterizují názvy či klíčová slova některých vybra-
ných kapitol: 
− Od velkého třesku k molekulám �ivých organismů 
− Chemické sloučeniny klíčové pro vznik �ivota 
− Od molekul k  buněčnému �ivotu 
− Fyzikálně-chemické mantinely pro �ivot 
− Vesmírné mise pro vzorky  
− Planety na�eho solárního systému 
− Geologie a podmínky pro �ivot na Jupiterově měsíci 


