
Zprávy

ODBORNÁ SKUPINA CHÉMIE A FYZIKY
TUHÝCH LÁTOK

Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok (OS
CHFTL) je nezisková organizácia s celoslovenskou pôsob-
nos�ou, zdru�ujúca chemikov a fyzikov tuhej fázy, ktorí
pracujú na vysokých školách a na SAV. Odborná skupina
(OS) má v súèasnosti 136 èlenov a jej èinnos� sa datuje od
1976 roku. Po skonèení funkèného obdobia výboru OS v
roku 2001 sa korešpondenèným spôsobom uskutoènili
vo¾by nového výboru. Èlenmi výboru sú zamestnancami
FCHPT STU (5), MtF STU (3), SAV (2), PriF UK (1),
UKF Nitra (1) a UMB Banská Bystrica (1). Je len na škodu
veci, �e èlenovia OS z FEI STU, ktorých je v OS viac ne�

30, nenavrhli zo svojich radov kandidátov do výboru. Prvé
zasadnutie novozvoleného výboru OS sa uskutoènilo dòa
8. 11. 2001 na Katedre anorganickej chémie FCHPT, na
ktorom bolo zvolené predsedníctvo OS CHFTL v nasle-
dovnom zlo�ení:

predseda Doc. Ing. Marian Koman, DrSc.
FCHPT STU
Bratislava

pod-
predseda

Ing. Mária Èaplovièová, PhD.
PriF UK
Bratislava

tajomník Ing. Bla�ena Papánková, PhD.
FCHPT STU
Bratislava

hospodár Ing. Milan Rù�ièka
FCHPT STU
Bratislava

preds.
Rev.
kom.

RNDr. Beáta Butvinová, PhD.
FU SAV
Bratislava

Do regionálneho komitétu èeských a slovenských
kryštalografov, bol výborom OS kooptovaný Ing. ¼ubomír
Èaploviè, PhD. (MtF STU Trnava), ako nový èlen.

Na tomto mieste by sme chceli poïakova� za dlhodobú
èinnos� v predchádzajúcich výboroch OS týmto èlenom:
Prof. Ing. Dáši Hrivòákovej, DrSc. (MtF), Doc. Ing.
Michalovi Dunajovi-Jurèovi, PhD. (FCHPT STU), èlenom
zo SAV – Ing. Márii Hartmanovej, DrSc, Doc. Ing, Františ-
kovi Hanicovi, DrSc. a Ing. Slavomilovi Ïurovièovi, CSc.
a nakoniec èlenom z FEI – Prof. Ing Jozefovi Sitekovi,
DrSc. a Doc. Ing. Drahoslavovi Baranèokovi, PhD..

Èinnos� OS je orientovaná na organizovanie pred-
nášok a seminárov s domácou i zahraniènou úèas�ou a na
aktuálne vedecké problémy z oblasti chémie a fyziky. OS
spolupracuje s Èeskoslovenskou spoloènos�ou pre rast
kryštálov, ktorú v súèasnosti vedie Ing. Karel Nitsch, PhD.
z Fyzikálneho ústavu AV ÈR a s Kryštalografickou spoloè-
nos�ou v Prahe. Odborná skupina CHFTL tvorí slovenskú
èas� Regionálneho komitétu èeských a slovenských kryšta-
lografov, ktorého zriaïovate¾om za našu, slovenskú èas� je
zahranièný odbor Predsedníctva SAV.

Hlavným podujatím, ktoré organizovala OS CHFTL
v roku 2001 bol 11. seminár s názvom Development of

Materials Science in Research and Education. Tradícia
organizovania tohoto seminára zaèala v 1990 roku
v Gabèíkove. Nako¾ko naša OS tento seminár organizuje
v spolupráci s Èeskoslovenskou spoloènos�ou pre rast
kryštálov, miestom podujatia je striedavo Slovenská
a Èeská republika. Jubilejný 10. seminár sa uskutoènil
v Zleniciach pri Prahe. Jedenásty seminár sa uskutoènil 10.
a� 13. septembra 2001 v Ke�marských �¾aboch. Program
seminára bol u� tradiène venovaný týmto základným
problémom:
• Trendy rozvoja materiálových vied
• Vyuèovanie materiálových vied na vysokých školách
• Informácie o vedeckých programoch na jednotlivých

pracoviskách
• Informácie o nových zariadeniach na prípravu

a identifikáciu materiálov
• Výsledky vlastnej vedecko-výskumnej èinnosti

Na seminári sa zúèastnilo 60 úèastníkov a odznelo 45
prednášok. Najviac boli zastúpené prednášky týkajúce sa
bodu e), ale objavili sa aj zaujímavé príspevky z mate-
matického modelovania vlastností materiálov a návrhy na
nové zariadenia. Z technických dôvodov organizátori
seminára nezaradili do programu posterové sekcie. Tézy
prednášok sú uverejnené v zborníku zo seminára s názvom
toto�ným s názvom seminára (ISBN – 80-85330-90-3).

Na seminári sa uskutoènilo aj zasadnutie èlenov OS
CHFTL, ktorí boli oboznámení so “Správou o èinnosti OS
CHFTL za predchádzajúce obdobie“, s výsledkami
korešpondenèných volieb nového výboru OS a so správou
o hospodárení OS za roky 1998 a� 2001. Uskutoènilo sa aj
spoloèné stretnutie organizaèných výborov tohto seminára
za èeskú a slovenskú stranu s cie¾om prerokova� ïalšie
smerovanie pri organizovaní seminárov v tre�om tisícroèí.
V rámci “Sociálneho programu seminára“ sa uskutoènila
šes�hodinová, stredne �a�ká turistická vychádzka na
Brnèalovu chatu.

Tohtoroèný seminár, jedenásty v poradí, sa pod¾a
ohlasov zúèastnených vydaril po všetkých stránkach. Je
potešite¾né, �e pokraèoval v pozitívnej gradácii obsahovej
a organizaènej stránky podujatia a potvrdil u�itoènos�

vzniknutej tradície týchto akcií. Pozitívne bol hodnotený
i výber miesta konania seminára. Úspech 11. seminára je
pre organizátorov zados�uèinením a zároveò výzvou
v organizovaní podobných podujatí aj v budúcom období.

Všetky informácie o èinnosti OS CHFTL bude mo�né
získa� na webovej stránke OS www.oschftl.sk, ktorá sa
v súèasnom období zriaïuje.

Marian Koman
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4. pøehlídka studentských a doktorandských pra-
cí, aneb co se dìlo v hotelu Fortuna v Bedøichovì
od 18. do 22. 6. 2001

Dva dny byly zapotøebí na program 4.pøehlídky studen-
tských a doktorandských prací, která byla souèástí
kolokvia „Struktura 2001“. Spojení pøehlídky s kolokviem
se osvìdèuje, odpovídá praktické spolupráci mladých a
starších pracovnkù. Jak vyplynulo z rozhovorù o pøes-
távkách, šíøi odborných témat pøednesených referátù od
makromolekul ke kvantovým teèkám èi pouèení o jiných
experimentálních metodách výzkumu materiálù úèastníci
kolokvia vítají, (zvláštì pøehledné referáty) nebo� vìtšina
z nich neztratila chu� se uèit a poznávat co se dìje a vaøí
v jiných kuchyních. Ale zpìt k pøehlídce.

Úvodní slovo pøeneslo pøítomné na chvíli do doby, kdy
vznikaly na èeské pra�ské universitì první diplomové
práce z rentgenové difrakce. Mladé dívky (5) a mladí mu�i
(19) pøednesli své referáty, z nich� 7 se zabývalo velkými
molekulami, další zahrnovaly kvantitativní analýzu Port-
landského cementu, rtg rozptyl na samouspoøádaných
kvantových drátech, experimentální urèování atomových
nábojù a elektronových hustot pomocí rtg analýzy mono-
krystalù (viz Materials Structure Vol 8, No 1a (2001)).

Všechny pøíspìvky mìly vysokou odbornou úrovìò a
pøednášející si vìtšinou dávali zále�et jak na srozu-
mitelnosti pøednesu, tak na úpravì prezentovaných obráz-
kù a textù. Zástupci Krystalografické spoleènosti udìlili
finanèní odmìnu P. Øezáèové, M. Šloufovi, L. Pala-
tinusovi. Dr J. Kulda se stal sponzorem mimoøádné
odmìny - týdenního pobytu v Grenoblu, kterou získala E.
Buchtelová. Blahopøejeme všem, kteøí se pøehlídky zúèast-
nili a tìšíme se na shledanou za dva roky! Pokud spoleènì
strávené dny v Bedøichovì pøinesly mladším i starším
krystalografùm duševní i fyzické osvì�ení, èas a místo
k navázání odborných i neodborných kontaktù, bylo úèelu
dosa�eno.

Ludmila Dobiášová

Crystallization Course CC2001

Od 5. do 12. øíjna 2001 probíhal v prostorách Aka-
demického a univerzitního centra v areálu Nového Zámku
v Nových Hradech 1. roèník kurzu proteinové krystalizace.
Díky pøednášejícím z ciziny (Prof. R. Hilgenfeld, Dr. J.
Mesters, Dr. T. Klupsch z IMB Jena, Prof. J.M. Garcia-
Ruiz z Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, Granada)
i tuzemska, a také díky sponzorùm (Photosynthesis Re-
search Center [ÈR], Pragolab [ÈR], JenaBioScience
GmbH [Germany], Molecular Dimension Ltd. [UK] a
CSCA [ÈR]) se podaøilo docílit vysoké úrovnì kurzu. Kurz
byl veden výhradnì v angliètinì.

V dopoledních cyklech pøednášek se studenti nauèili
metodám izolace, purifikace a krystalizace proteinù. Sez-
námili se nejen se standardními postupy, ale také s nejno-
vìjšími laboratorními metodami. V odpoledních hodinách
si v rámci praktické výuky vyzkoušeli vše, co se dozvìdìli
na pøednáškách. Praktika probíhala v místì kurzu v plnì
vybavené Laboratoøi krystalogeneze, jediné svého druhu

na území Èeské Republiky. Studenti si s pou�itím rozdíl-
ných krystalizaèních metod (hanging drop, sitting drop
vapour diffusion methods, crystallization in gel, streak
seeding, …) sami vypìstovali krystaly lysozymu, gluko-
saisomerasy a Concavalinu A, seznámili se s prací krysta-
lizaèního automatu (zapùjèen z IMB Jena), nauèili se jak
oèkovat a zmrazovat krystaly a jak správnì pracovat
s komerèními sadami roztokù.

Ve druhé èásti kurzu studenti navštívili ÚMG v Praze,
kde se seznámili s proteinovým difraktometrem a mìli
mo�nost si sami namìøit difrakèní data z jimi vypìstova-
ných krystalù. Namìøená data pak byla vyu�ita k výuce
øešení struktury proteinù, která probíhala v Poèítaèové la-
boratoøi na Nových Hradech, kde jsou uvedené programy
nainstalovány.

V rámci jednotýdenního pobytu se podaøilo zajistit
také kvalitní doprovodný program – koncerty, filmové
pøedstavení, prohlídky památek.

K úspìšnosti kurzu pøispìly mnohé faktory. Hlavním
z nich byl dostatek finanèních zdrojù a také kvalita vìdec-
kých pracovníkù, kteøí na Zámku pracují. Závìrem lze øíci,
�e vìtšina úèastníku byla spokojena a tìší se na další kurzy,
které budou v plném rozsahu probíhat v roce 2002.

Ivana Kutá Smatanová

Informace o nové knize

Ivo Kraus, Dìjiny evropských objevù a vynálezù
(Od Homéra k Einsteinovi).

Vyšlo v prosinci 2001 v nakladatelství Academia.
ISBN 80-200-0905-1.

Kniha je souborem chronologicky uspoøádaných esejí
z historie evropské vìdy a techniky, které byly pravidelnì
uveøejòovány ve víkendové pøíloze Hospodáøských novin
od øíjna 1997 do prosince 2000. Jednotlivé kapitoly jsou
vìnovány �ivotním osudùm významných evropských
myslitelù, pøírodovìdcù a technikù, velkým objevùm a
událostem, které byly rozhodující pro vývoj evropské civi-
lizace. Myšlenky, názory a hypotézy velkých osobností
starovìku, støedovìku i novovìku jsou dolo�eny citáty
z jejich vlastních dìl a konfrontovány s pozdìjší realitou.
Souhrnnou publikaci 48 esejí v kni�ní podobì iniciovala a
doporuèila Jednota èeských matematikù a fyzikù. O profesi
autora nemù�e mít ètenáø �ádné pochybnosti: celé tøi
kapitoly jsou vìnovány dìjinám krystalografie (Meditace o
univerzálním uèenci Johannu Keplerovi, Dìdic š�astné
náhody, O velké �ivotní lásce). Kniha má 330 stran textu,
120 èernobílých ilustrací a 16 stran barevných pøíloh. Díky
vysoké dotaci Ministerstva školství, mláde�e a tìlo-
výchovy Èeské republiky je v prodeji za pouhých 155 Kè.
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