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Obsah monografie se dělí do 8 kapitol, text je doplněn řadou tabulek a grafů
i množstvím nečíslovaných chemických vzorců a rovnic. První kapitola „Suroviny
pro výrobu sacharidů“ nás seznamuje na 5 stránkách se šesti základními zdroji sacharidů – surovinami: řepou, třtinou, bramborami, kukuřicí, čirokem a topinamburem. Druhá kapitola „Struktura, fyzikální a chemické vlastnosti sacharidů“ je
rozdělena do čtyř sekcí (mono-, oligo-, polysacharidy, pektiny), na 50 stránkách
s 61 literárními odkazy má 6 tabulek a 10 grafů. Třetí se zabývá „Fyzikálními a
chemickými vlastnostmi necukrů řepy a jejich technologickým chováním“. Na 36
stranách s 37 citacemi (2 tabulky a 2 grafy) jsou popsány necukry nízkomolekulární (aminokyseliny, saponin, betain, solanin aj.) i vysokomolekulární (koloidy,
bílkoviny, lipidy, nukleové kyseliny aj.). V další kapitole „Fyzikální a chemické
vlastnosti látek užívaných při výrobě sacharidů“ jsou popsány na 24 stranách
v pěti podkapitolách hydroxid vápenatý, oxid uhličitý, oxid siřičitý a jeho soli,
ethylalkohol, produkty hydrolýzy škrobu. V této nejkratší kapitole je 43 citací,
4 tabulky a 2 grafy. Pátá kapitola je na rozdíl od předchozí nejrozsáhlejší, se
129 stránkami, resp. s pěti podkapitolami, a zabývá se „Hlavními chemickými
reakcemi při výrobě sacharidů“ (hydrolýza cukrů i necukrů, reakce termickoalkalické, reakce v kyselém prostředí, tvorba barevných látek, redox reakce).
Sedmdesát pět citací odpovídá rozsahu kapitoly, stejně jako počet tabulek
a grafů (20 + 24). Šestá „Tvorba komplexních sloučenin“ má čtyři podkapitoly
na 36 stranách. Reakce jsou rozděleny podle přítomnosti sacharosy, pektinů,
škrobu a fruktanů. Kapitola je doplněna 4 tabulkami a 12 grafy. Následující kapitola „Reakce za přítomnosti vysokomolekulárních a koloidních sloučenin na
pevných látkách při výrobě sacharidů“ je shrnuta do tří podkapitol (koagulace
a peptizace, flokulace, adsorpce) majících 32 stran, 4 tabulky a 8 grafů. Celkem
je zde 69 citací. Osmá kapitola se zabývá „Vodou a hydratací v technologických
procesech výroby cukru“ a člení se na podkapitolu o struktuře a vlastnostech
vody, podkapitolu o charakteristice hydratace a poslední podkapitolu o hydrataci
v technologii výroby sacharidů, která je rozvedena do čtyř samostatných oddílů
týkajících se výroby cukru, škrobu, pektinu a insulinu. Text je na 37 stranách
s 63 citacemi, 5 tabulkami a 3 grafy.
Závěr má sedm stran a hlavními body jsou intenzifikace využití reagencií,
chemické metody omezení tvorby barviv a příčiny a omezení melasotvornosti.
Lze konstatovat, že přes relativně malý rozsah má publikace je z hlediska citací
a sledované problematiky velice široký záběr. Obsahuje 374 citací s průměrným rokem stáří 1978, nejstarší odkaz je z roku 1901, nejnovější z roku 2010.
Z uvedených 374 citací je 80 autocitací (ukrajinských, ruských, anglických,
španělských, italských) prof. L. D. Bobrivnika a 5 autocitací prof. V. M. Logvina. V knize nechybí ani odkazy na publikace českých a slovenských autorů
(celkem 9 z Listů cukrovarnických či Listů cukrovarnických a řepařských).
Určitým handicapem je
ukrajinský jazyk, na který
si český či slovenský čtenář
musí postupně zvykat, ale
vzhledem k tomu, že se jedná o chemickou, převážně
organickou nomenklaturu,
to nečiní velké potíže.
Jaroslav Gebler
Pozn.: Publikace byla zařazena do knihovního fondu VUC Praha, a. s., a VŠCHT
jako osobní dar prof. Bobrivnika českým cukrovarníkům.
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Leonid Demjanovič Bobrivnik
Hlavní autor recenzované monografie není našim čtenářům neznámý,
stačí připomenout knihy „Sachar“,
nebo „Chemicko-technologické aspekty barevných látek cukrovarnické výroby“ jejichž byl spoluautorem,
nebo články v tomto časopise vydané v letech 1999 až 2005.
L. D. Bobrivnik se narodil 27. čer
vence 1933 v rodině učitele ve Starokonstantinovu v Chmelnické oblasti
na Ukrajině. Střední školu v Polonnomu v téže oblasti ukončil v roce
1951 s vyznamenáním. V letech
1951–1956 studoval na Kyjevském
technologickém institutu potravinářského průmyslu (KTIPP), kde
získal titul inženýra pro specializaci
„technologie sacharidů“. V letech
1956–1959 byl zaměstnán v Rusku,
v Krasnodarské oblasti v Gulkevičském cukrovaru, kde zastával funkce
od směnového technika až po staršího chemika a hlavního technologa. V září 1959 zahájil na katedře
technologie sacharidů KTIPP aspiranturu, kterou obhájil v roce 1962.
Poté vykonával funkci zástupce
děkana fakulty technologie sacharidů; v roce 1978 habilitoval (docent)
a v roce 1990 se stal profesorem na
uvedené katedře. Současně v letech
1980–2000 zastával funkci vedoucího katedry organické chemie a od
roku 1990 vykonával čtyři roky funkci prorektora pro vědeckou činnost
kyjevské Národní univerzity potravinářské technologie při současném
vedení katedry organické chemie.
V roce 2000 odešel do důchodu.
V sedmdesátých letech pedagogicky
působil také na Kubě, získal několik
titulů „akademik“ (Ukrajinská AV,
Ruská AV pro energetiku, Americká
AV v New Yorku, Gruzínská AV pro
sociální a ekonomické vědy v Tbilisi). V 65 letech byla jeho činnost
oceněna titulem „Zasloužilý pracovník vědy a techniky Ukrajiny“.
Profesor Bobrivnik vychoval 35 kandidátů věd a 4 doktory věd. Je autorem 14 monografií a učebnic,
4 brožur a více než 400 dalších publikací, spoluautorem 64 autorských
osvědčení a patentů na Ukrajině
a na Kubě.
Jaroslav Gebler
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