
Ó Krystalografická spoleènost

274 Z. Zikmund

vznikl s pøebytkem grafitu,  jehož zrna jsou stejnì jako zrna 
SiC dokonalé krystality a vyskytují se jako smìsi krystalitù
SiC a grafitu ve výsledném produktu. Pøi nastavení vhod -
ných podmínek je možné dalším postupem vytvoøit i doko -
nalé monokrystaly [2].
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Podìkování

Tato práce vznikla za podpory projektu v rámci výzkum né -
ho programu „Bezpeènostní výzkum - Testování možností
použití a vytvoøení metodických postupù pro prášk ovou
rentge novou mikrodifrakci jako komple mentární metody k
tradiè ním mikroanalytickým postupùm ve forensní oblasti“ 
è. VD20062008B11 a Výzkumného zámìru MSM0021620
855.

Pozn. redakce. Tento pøíspìvek byl recenzenty i redakcí 
vyhodnocen jako pomìrnì kontroverzní, zejména co se
týèe navr žené metody vyhodnocení "dokonalosti krysta -
litù", kde se nabízí øada otázek. Je proto zaøazen do èásti
nerecenzovaných pøíspìvkù. Redakce dospìla k závìru, že
jeho uveøejnìní mùže být èásteènì užiteèné, i vzhledem k
tomu, že autor obdobný pøíspìvek pøednesl na kolokviu
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VZPOMÍNKA

ZDENÌK ZIKMUND (1939-2008)

RNDr. Zdenìk Zikmund, CSc. se narodil 14. dubna 1939 v
Rakovníku a zemøel po dlouhé tìžké nemoci 22. kvìtna
2008 v Praze ve vìku 69 let.

V Rakovníku navštìvoval základní školu a v letech
1952-1956 Gymnázium (tehdy jedenáctiletou støední
školu) Zikmunda Wintra.

V letech 1956-1961 studoval na Pøírodovìdecké fakul -
tì Univerzity Karlovy obor geologie (mineralogie). Bìhem 
studia se z podnìtu profesora Jiøího Nováka zaèal zajímat o 
struk turní krystalografii a rozhodl se jí nadále vìnovat.
Svoji diplomovou práci „Studium krystalové struktury
hydratovaného kalium tellurátu” vypracoval pod externím
vedením RNDr. Vladimíra Syneèka, CSc v tehdejším Ústa -
vu fyziky pevných látek ÈSAV. 

Po základní vojenské službì nastoupil 1.3.1962 do
Ústavu fyziky pevných látek ÈSAV, nejprve jako øádný as -
pi rant, pozdìji pracoval jako asistent. Kandidátskou práci
„Krystalová struktura Ca3WO5Cl2 a pìtièetná koordinace
WO5” obhájil v roce 1977 a v témže mu byla rozhodnutím

vìdeckého kolegia fyziky ÈSAV udìlena vìdecká hodnost
kandidáta fyzikálnì matematických vìd v oboru
experimentální fyzika.

V Ústavu fyziky pevných látek ÈSAV, (od r. 1979
souèásti Fyzikálního ústavu ÈSAV, pozdìji AVÈR) praco -
val v oddìlení vazeb a struktur, od roku 1986 v oddìlení
die lek trik, kde se zabýval se hledáním organických fero -
elektrik. Po odchodu do dùchodu v roce 2001 pracoval
nadále až do roku 2004 na èásteèný úvazek. Poslední léta
života byla poznamenána zhoršující se chorobou, které
nakonec podlehl. 

Ve Zdeòkovi Zikmundovi jsme ztratili milého kolegu,
který nám bude chybìt. Jeho znalosti z oboru pøírodních
vìd byly velmi rozsáhlé a znaènì pøekraèovaly rámec
oboru, ve kterém pracoval. Je málo známou skuteèností, že
kolega Zikmund je autorem loga Krystalografické spoleè -
nosti, které mùžete prohlédnout na obálce tohoto èasopisu.
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