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V srpnu se v Ženevì uskuteènil XIX. kongres a valné
shro máždìní IUCr, které se koná v tøíletých intervalech.
Valného shromáždìní se s finanèní podporou Rady pro
zahra nièní styky AV ÈR zúèastnil jako delegát i zástupce
Regio nálního komitétu èeských a slovenských krysta -
lografù. Na tomto shromáždìní byly doplnìny komise.
Zastoupení Èechù a Slovákù v nich je stále žalostné. Náš
Regionální  komitét byl zaøazen do II. kategorie, èímž mu
pøísluší dva hlasy pøi rozhodování Valného shromáždìní, a
byl zvolen nový výkonný výbor IUCr (viz napø.
http://www.iucr.ac.uk/). Tento výbor v prùbìhu svého
funkèního období bude mj. posuzovat návrhy na místo
konání XXII. kongresu v roce 2011, o jehož organizaci se
pøípadnì chceme ucházet. Kongres mìl tradiènì vysokou
odbornou úroveò, mezi více než 2000 úèastníky bylo asi 20 
kolegù z ÈR, vesmìs èlenù naší Krystalografické spoleè -
nosti, a bohužel jen dva kolegové ze Slovenska. 

Z. Šourek

Zprávy

Výuka kryštalografie

Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok zorga nizo -
vala seminár pod názvom „Stav a perspektívy výuèby kryš -
talografie na vysokých školách“. Seminár sa usku toènil v
rámci „Rozhovorov o aktuálnych otázkach rõntge novej a
neutrónovej difrakcie“ pod poradovým èís lom 254, dòa 6.
2. 2002  na Fakulte chemickej a potra vinárskej tech no lógie
na Katedre anorganickej chémie.

Už dlhšie obdobie boli na rôznych podujatiach organi -
zo vaných Kryštalografickou spoloènos•ou (KS) a Odbor -

nou skupinou chémie a fyziky tuhých látok (OS CHFTL)
prezentované názory kryštalografickej komunity o nedo -
statoènej výuèbe kryštalografie na vysokých školách. Z
tohto dôvodu sa OS CHFTL podujala zorganizova• v
rámci tradièných „Rozhovorov“ seminár na túto tému.

O vystúpenie na seminári bolo požiadaných 26 pracov -
níkov zo Slovenskej i Èeskej republiky, ktorí prichádzajú
vo väèšej èi menšej miere do kontaktu s výuèbou kryšta lo -
grafie. Na seminári sa zúèastnilo 42 úèastníkov a v prvej
èasti odznelo 15 príspevkov. Seminár otvoril Prof. RNDr.
Mi lan Melník, DrSc., vedúci Katedry anorganickej chémie
FCHPT. Seminár viedol RNDr. ¼ubomír Smrèok, CSc.,
pra covník Ústavu anorganickej chémie SAV. S prís pev -
kami o výuèbe kryštalografie na jednotlivých fakultách
vystúpili:

Doc. Ing. Drahoslav Baranèok, CSc.  - Katedra fyziky FEI 
STU, Bratislava

RNDR. Antonín Buchal, CSc. - Fakulta strojního 
inženýrství,  Brno

Ing. ¼ubomír Èaploviè, CSc. – Katedra materiálového 
inžinierstva, MtF STU  Trnava

Doc. RNDr. Juraj Èernák, CSc. - Katedra anorganickej 
chémie, PF UPJŠ,  Košice

Doc. RNDr. Pavol Fejdi, CSc. – Prír.F. UK v Bratislave, 
študijný odbor geológia

Prof. Ing. Jaroslav Fiala, DrSc.  - Západoèeská univerzita, 
Plzeò

Ing. Nikolaj Ganev, CSc.   – FJFI UK, Praha

Doc. RNDr. Jiøí Kameníèek, CSc.  - PøF UP, Olomouc 

RNDr. Viktor Kaveèanský, DrSc. - Ústav experimentálnej 
fyziky SAV, Košice

Doc. Ing. Mar ian Koman, DrSc. - Katedra anorg. Chémie 
FCHPT STU, Bratislava

RNDr. Radek Kužel, CSc.  - MFF UK, Praha

RNDr. Jaromír Marek,CSc.  - LFGP, Pøírodovìdecká 
fakulta MU, Brno

Doc. Ing. František Pavelèík, DrSc. - Prír.F UK, Bratislava

Ing. Slavomír Ïuroviè, CSc.  - Ústav anorganickej chémie 
SAV, Bratislava

Spoloèným znakom všetkých vystúpení bolo konšta -
tovanie, že výuèba kryštalografie sa dostala na okraj záuj -
mu, v žiadnom študijnom programe fakúlt sa nena chádza
ako samostatný predmet, napriek tomu, že kryšta lografia
vytvára základný poh¾ad na štruktúru tuhých látok a
poskytuje nevyhnutné teoretické podklady pre metódy jej
charakterizácie a pre správnu interpretáciu súvislostí medzi 
štruktúrou a vlastnos•ami látok. V niektorých predmetoch
sa vyskytuje len èiastoène, využíva sa len obmedzený
výsek pre potreby prednášaného predmetu, napriek tomu,
že tieto vedomosti by mali patri• medzi základnú výbavu
študenta. Mali by slúži• študentom nielen ako metóda
myslenia, ale aj aplikácie v oblasti štruktúry tuhých látok.
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V diskusii vystúpilo 6 úèastníkov seminára. Diskusné
príspevky upozoròovali na potrebu propagácie kryšta -
lografie aj na stredných školách a na potrebu prenikania
kryš ta lografie do priemyselnej praxe. Bol vyslovený
návrh, aby všetky dostupné sylaby a používaná literatúra
boli zhromaždené u RNDr. R. Kužela, vedeckého tajom -
níka  Kryštalografickej spoloènosti, kde by sa mohli využí -
va• ako databáza. 

V závere Doc. M. Koman (predseda OS CHFTL)
zhodnotil priebeh seminára a za Odbornú skupinu chémie a 
fyziky tuhých látok ubezpeèil prítomných o ochote po nie -
ko¾kých rokoch (2, 3) zorganizova• seminár s rovna kým
zameraním opä•.

Výsledkom seminára bolo odporúèanie pre Regio -
nálny komitét èeských a slovenských kryštalografov na
vytvo renie pracovnej skupiny na prípravu podrobných sy -
labov predmetu s pracovným názvom „Kryštalografia“,
použite¾ných po úprave na vlastné podmienky na všetkých
typoch vysokých škôl. 

M. Koman

1. Setkání èeských a slovenských struk tur -
ních biologù na Nových Hradech (1. SSB)

Ve dnech od 14. do 16. bøezna 2002 se konal v prostorách
Akademického a univerzitního centra na Nových Hradech
první roèník Setkání èeských a slovenských strukturních
biologù. Setkání se zúèastnili vìdci a studenti témìø ze
všech laboratoøí, které se v Èechách zabývají strukturní
biologií a biochemií, dále také Prof. Imrich Barak ze AV
SR a profesor Flecker z In sti tute of Phys i o log i cal Chem is -
try and Pathobiochemistry v Nìmecku.

Pozvání dr. Štyse pøijali a úvodní slova pøednesly zná -
mé osobnosti, mezi kterými nechybìli Doc. RNDr. Hel ena
Illnerová, DrSc., pøedsedkynì AV ÈR, RNDr. Jan
Zahradník, hejtman Jihoèeského kraje, Prof. RNDr. Libor
Grubhoffer, CSc., prorektor JU ÈB, MUDr. Nataša
Návarová, místostarostka Nových Hradù a RNDr. Jiøí
Velemínský, DrSc., místopøedseda AV ÈR. V násle -
dujících dvou dnech probìhlo 6 cyklù pøednášek zamì -
øených na strukturní biologii, NMR strukturní studie
proteinù a nukleových kyselin, rentgenovou krystalografii
proteinù, kvantovì-chemické studie, poèítaèové mode -
lování a simulace biomakromolekul a studium bio makro -
molekul pomocí spektroskopických metod. Pøednášky a
postery, které byly v rámci 1.SSB prezen továny, byly
pøipraveny dùslednì a pøedneseny na vysoké odborné
úrovni. V prùbìhu konference byly prezentovány produkty 
celkovì pìti èeských firem.

Závìrem lze konstatovat, že vìtšina z témìø 90 úèast -
níkù byla s prùbìhem setkání velmi spokojena a vìøíme, že
se zúèastní i dalšího roèníku setkání strukturních biologù
v roce 2003.

Ivana Kutá Smatanová a Dalibor Štys

za organizaèní výbor 1.SSB

Kolokvia Krystalografické spoleènosti

Experimentální metody v rtg a neutronové struk -
turní analýze 

Výpoèetní metody v rtg a neutronové strukturní
analýze 

První z kolokvií, tak trochu jubilejní, již 30., se tentokrát
uskuteènilo od 17. do 21. 6. v Beskydech, v Ostra vici, v
hotelu Válcovny a mìlo charakter kursu. Bylo zamìøeno na 
pøehled souèasného stavu experimentálních technik ve
struk turní analýze, jejich užití a možností pro získání infor -
mací o atomové struktuøe materiálù v biologii, chemii, fy -
zi ce i mineralogii. Také vzhledem k tomu se ho úèastnili v
hojné míøe, pøes 30, studenti magisterského a dokto rand -
ského studia. Jejich úèast byla výraznì sponzo rována a na
závìr obdrželi certifikát o absolvování kursu.

Pøednášky a hlavní témata jsou vypsány v pøedchozí
celkové zprávì. Velká vìtšina pøednášek mìla velmi
dobrou úroveò a byly také patøiènì navštìvovány i pøes
velmi horké a tedy unavující poèasí. Možná, že to také bylo 
èásteènì zpùsobeno poèáteèní výhružkou, že bude kont -
rolována prezence, pro ty, kdo chtìjí získat certifikát.
Programové schema bylo víceménì tradièní se zaèátkem v
pondìlí odpoledne a závìrem v pátek v poledne. Støedeèní
odpoledne bylo ponecháno volné, èehož nìkteøí odvážlivci 
využili k výstupu na Lysou horu.

Druhé kolokvium svoji tématikou navazuje a pøipra -
vuje se do Nových Hradù opìt na polovinu èervna. Bude
opìt zahrnovat 5. pøehlídku studentských prací z oboru
krysta lografie a strukturní analýzy. Hlavní osnovu prog -
ramu budou tvoøit pozvané referáty doplnìné krátkými
pøíspìvky a posterovou sekcí. Nezanedbatelnou sou èástí
bude prezentace soft ware, vhledem ke špièko vému vyba -
vení (uèebna, rychlé pøipojení na Internet). V dalším prog -
ramu je plánována prezentace firem, porady zájmových
skupin - zprávy o èinnosti, plány, financování a samo -
zøejmì shromáždení èlenù Krystalografické spoleè nosti a 
výlety do okolí. Na kolokviu budou dokonèeny volby nové
vìdecké rady spoleènosti.

Hlavními navrženými témata jsou: 
Øešení struktur z monokrystalù, fázový problém, øešení
struktur z prášku, možnosti studia reálné struktury látek -
analýza profilù difrakèních lini, zobrazování struktur,
modelování struktur, optimalizaèní metody, dekonvolucní
metody, kvalitativní fázová analýza, search-match, inde -
xace práškového difraktogramu, popis textury, strukturní
databáze

Plné texty z prvního kolokvia jsou v souèasné dobì
stále shro maž ïovány a mìly by vyjít v knize spolu s texty z 
chystaného kolokvia.

R. Kužel
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