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Dnnvho spis j0 8iroco založ0ná pl-íru{'. ka rostlim1b hio<'lwmi0. Byla p sú.11tt pilvodntJ madarsky 
a př·ekli'tdú.11a I. FrNÁT.YM do a11gliokúho jazyka pravd(,podob11(J po ddsí dob11, č ímž lze vysvčt.lit 
pfrkvapující zastn,rn.lost, prnjcvnj íeí S\J Zl'jmélla rrn míst.och, kde autor píšu o protcmiyntesf', 
fotosynt.Nm (fotofosforylaci), bi m~yntcso a rmnátú, isoprť11oidú, alkaloidú, 1nnst11ých kyse lin atd., 
pfrstože byla vydána r. l !)(i5. 

Celé dílo jo ruzd ólnno na t.ř-i (:ást,i. Prvá z 11 ich j\' llojvč(,ší (ětyři p ót iny k nihy) a podle nadpisu 
m (L jedrrnt o a s i 1n i 1 a c i, ale k11podivu jsou v 1JÍ inkorporov;í,ny zna(: nó <Vtsl i fasttJ statické, 
jako např'. chorni(J c nkrú, Lipi(lú, protoinú a tzv. sekundárních slo1d~e11in, tj. rostlinných kys0lin, 
isoprnnoidů, armnatických derivútú apod. Tóž jsou do rií zafozo ny kapiLoly o vit,a111inceh, enzy
m ech a honnoncch. Podle móho mínění nž tím Rtrnktura k nihy a jojí pfohkdnost zna{nu utrpCJla. 
Zvláštní jo t óž pomfaně malá ěf1st věnovaná d i s i mi 1 ač ním po ch od ú m a k o r o-
1 a c í m (po jcdrHÍ deseti nó roz;s ahu knihy). Tuto zvláštní uspo.h.í.d anosL - spíšo bych fokl no
uspoi'·ádanost ~- lzo s ledovat v cclt'.~ příru čcn přes v eliké množství clúlcžitých údajú, kte ré se tak 
špatně uplatní. 

J{,ozsah jednotlivých kapitol je velmi Herovnomfaný, např-. kapitola, III (Vit aminy) 
mú pouhých !) str., kdežto knpit.ola XI (Mot a b o 1 i s Jr1 n s d n s i k u) l Oíi str. ZvláHtni jsou 
též kapitoly o e nzymech, jedna vpfr<ln (IV), jodnající o nich obecně , druhá vzadu (Xlll), nazvaná. 
enzym o log i o <li s i mil a c c, vo kteró jsou probír:íny oxydoro1lukční kato.lysátory. Jo to 
velihí, škoda. Když se dílo pfoklttllalo, bylo jo třeba zcela pfopracovat a doplnit rocontními vý
sledky biochornickóho bádiíní, což očokávárnc, (·touce lctopofaJt 1 Hfifí jako rok vy(lání knihy. 
Pfostožo to bylo jistt' zbožným ph\ním autora, nemá spis mezinárodní ráz, spíše jelo o propagaci 
prúce mfLdarských vědců. Mnozí z nich jsou sico významnýrni biochemiky, ale pÍ'osto jejich 
účast na colosvětovóm pHnosu biochemického báclá11í není tak rozsáhli1. a takové jakosti, jak 
by S(~ podle spisu zdálo. 

Celkem lze Hci, že kniha může pro značnó množství údajů slon žit jako př'íručkn pro bionherniky 
a biology, pokud si budou vědomi jejích nodostatků, které jsem vpředu uvedl a podle jiného 
zdroje informací si je poopraví , což nollÍ vždy snadné. J>ro začátečníka jako učebnice dílo vhodné 
není, jednak pro uvedené zvláštní uspofádání, jednnk pro zbytečnou rozsáhlost, která zpúsobila,, 
že se dúložitó věci utopily ve spoust/~ detailů. Prostě struktura spisu neodpovídtí. základním 
didakti ckým zásadám. 
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Roz.šiřvje: Poštovní n ovinová s lužba. o bjedn{wk:v a pfodplatné př·ijímá Poštovní novinový 
úřarl -- ú střední a<lrniniRtraco J>NR . .Jirnlhiiská 14. Jlrnha 1 - Nové Mť~sto . Lze také objednat 
u každého po8tovn ího úfadu noho doručovatolo. 01Jj,1dnávky do zahťaničí vyř·izuje Poštovnl 
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