
KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEČNOST

Stručný přehled činnosti v letech 2012−2014

V letech 2012-2014 byla Krystalografická společnost
pořa datelem či spolupořadatelem tradičních Roz ho vo rů,
ko lok vií Struktura a dalších akcí.

Rozhovory, konference
V rámci “Rozhovorů o aktuálních otázkách v rtg strukturní
analýze” se konaly následující semináře:

289. ROZHOVORY 

MFF UK, Praha, 1. 2. 2012

60 let Matematicko-fyzikální fakulty UK

V. Valvoda, R. Kužel: Historie skupiny strukturní analýzy
na MFF UK, R. Kužel, S. Daniš: Současné vybavení rtg
laboratoře na MFF UK. Jaké jsou možnosti, co měřit, na
čem a proč. Instalované strukturní databáze. V. Holý,
X. Martí, L. Horák, J. Endres, J. Matějová, M. Barchuk,
S. Daniš: Rozptyl rtg záření na epitaxních nanostrukturách.

R. Kužel, Z. Matěj, T. Brunátová, V. Valeš, S. Daniš:
Práško vá difrakce na MFF UK (nanoprášky, nano krysta -
lické vrstvy, nanotrubky, submikrokrystalické objemové
materiály). J. Šmilauerová, M. Janeček: Studium fázových
transformací v titanových slitinách

L. Sodomka (Liberec): Vzpomínky na české fyziky rtg
záření.

P. Javorský, J. Prchal, J. Prokleška, S. Mašková, M. Kra -
toch vílová, J. Fikáček: Krystalová struktura a magne tismus 
(magnetická anizotropie, neutronová difrakce, měření za
vysokých tlaků, hydridy, krystalové struktury)

M. Pospíšil: Řešení organicko-anorganických hybridních
struktur metodami molekulárních simulací. J. Čížek:
Využití pozitronové anihilační spektroskopie pro charak -
teri zaci defektů.

Z. Matěj: Možnosti studia velikosti krystalitů a jejich
distribuce metodou modelování celého difrakčního záz -
namu

Exkurze v laboratořích

Organizace:  R. Kužel, S. Daniš, V. Holý

290. ROZHOVORY 

Ústav experimentálnej fyziky SAV, 29. 3. 2012  

M. Jergel: Aplikácia techník XRR a GISAXS pre štúdium
vysokovýkonných rtg. zrkadiel, P. Šutta: Difrakčná ana -
lýza vrstiev mc-Si:H pre fotovoltaické aplikácie, M. Čer -
ňanský: Poznámka k tvarovému faktoru difrakčných
profilov, P. Beran: Materiálový výzkum na neutronovém
difraktometru MEREDIT@NPI Rež, M. Petrák: Výzkum -
ný ústav anorganické chemie, a.s. a jeho aktivity v oblasti
materiálového výzkumu, K. Saksl: Štruktúra amorfných
mate ri álov hodnotená metódami rtg. a neutrónovej dif -
rakcie, rtg. absorbčnej spektroskopie a metódou Re verse
Monte Carlo, P. Bezdička: Jeden den rentgenáře, V. Lan -
ger: Zda-li být, či nebýt redaktorem Acta Crystal logra phica 
C., V. Jorík: Prášková difrakcia na kokryš táloch, E. Dob -
roč ka: Textúra v tenkých vrstvách rastených na mono -
kryštalických podložkách, T. Havlík: Využitie rtg difrakcie 
pri materiálovej recyklácii odpadov, N. Ganev: Současné
možnosti a omezení aplikace rtg tenzometrie v materi álo -
vém inženýrství a průmyslu, L. Smrčok: Syn chro trónová
XRD a XRF analýza rímskych glazo vaných crepov. 

Organizace: V. Kavečanský, L. Smrčok

291. ROZHOVORY 

Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně,
17. 6. 2013  

M. Meduňa: Struktura heteroepitaxních mrížkově nepřiz -
půso bených materiálů, O. Caha: Strukturní vlastnosti epi -
tax ních vrstev topologických izolátorů - porovnání labo -
ratorních zdrojů s různými výkony, T. Roch:    Rtg. analý za
tenkých vrstiev a povlakov v CEFKS KEF FMFI UK v
Bratislave, J. Maršík: Difraktometrie Rigaku, P. Roup co -
vá: Magneticky měkké nanokrystalické materiály,  M. Pas -
ciak: Prob ing lo cal struc ture with dif fuse scat ter ing,
M. Du šek: Malé molekuly, které se nám nepodařilo dobře
změřit.
Exkurze v laboratořích.

Organizace: P. Mikulík

292. ROZHOVORY 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR v Praze, 
13. 12. 2013  

Krystalografie ve fyzice a chemii

J. Kulda: Nano-scale or der and dy nam ics in Pb-based
relaxor ferro elec trics, V. Holý: Struktura topologických
izo látorů, D. Havlíček: Využití práškové difrakce ke sledo -
vání tuhých polutantů v ovzduší, P. Vojtíšek: Stereo -
chemie, M. Koman: Nové meďnaté tetramérne komplexy 

Organizace: J. Hašek, R. Kužel
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293. ROZHOVORY 

Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály
11. 2. 2014  

Krystalografie ve strojírenství a materiálovém
výzkumu

R. Kužel: Mezinárodní rok krystalografie
Představení Ústavu pro nanomateriály, pokročilé techno -
logie a inovaci TU v Liberci, N. Ganev: Úvodní slovo o
Laboratori aplikované strukturní rentgenografie,   A. Woj -
tas:  Por ta ble and sta tio nery X-ray diffractometers and their 
ap pli ca tions, S. Skrzypek: Ap pli ca tion of the non-de struc -
tive X-Ray dif frac tion meth ods in char ac ter iza tion of ma te -
rial prop er ties, L. Trško: Využitie röntgenovej difrakcie pri 
hodnoténii povrchov po intenzívnom tryskaní,  J. Friem -
mel: Preciosa - firma a její výzkum, L. Zuzánek:    Rtg dif -
rak ční analýza oxidovaných povrchových vrstev ocelí, 
O. Říd ký: Zbytková napětí po laserovém svařování s
přídav ným materiálem, Š. Dvořáčková: Využití rentge -
nové difrak ční analýzy při povrchovém šetření koncových
měrek před a po jejich kalibraci.
Exkurze v laboratořích.

Organizace: N. Ganev

294. ROZHOVORY 

Akademie věd ČR, Národní třída, Praha
23. 4. 2014  

Od biologie po materiálový výzkum, od proteinů po
nanomateriály

Rozhovory k Mezinárodnímu roku krystalografie

R. Kužel: Krystalografie přesahující hranice oborů, S. Da -
niš: Jak sněhová vločka k Nobelovým cenám přišla aneb
proč je letošní rok Mezinárodním rokem krystalografie,
R. Ku žel: Možnosti monokrystalové difrakce, J. Hašek:
Nobe lovy ceny v krystalografii, E. Tešínská:  Mezinárodní
krystalografická unie a členství Československa, I. Kraus:     
Profesorka Adéla Kochanovská,  J. Fábry:  Geometrické
vzta hy v nekterých Santiniho stavbách.

J. Dohnálek, J. Hašek: Proteinová krystalografie, R. Kužel: 
Možnosti práškové difrakce, Prášková difrakce na Marsu.    
B. Kratochvíl: Krystalografie a farmaceutický průmysl, 
M. Kotrlý: Využití práškové difrakce ve forenzní praxi,
S. Švar cová: Staří mistři difraktující. Krystalografický
výlet za pigmenty Českých zemí, L. Smrčok: Kryštalo gra -
fia na Limes Romanus, D. Havlíček: Prášková rentgenová
difrakce jako užitečný nástroj ke sledování polutantů v
ovzduší.
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Z. Pala, K, Kolařík: Rentgenová difrakce ve výrob ních
techno logiích, J. Fikáček: Krystalová struktura a magne -
tické vlastnosti,  M. Dušek: Modulované struktury, S. Vra -
tis lav: Neutronová difrakce, S. Daniš: Rozptyl rtg zárení na 
nanostrukturách, M. Klementová: Elektronová krysta log -
rafie a její využití při charakterizaci nano materiálů,
V. Čuba, J. Bárta: Prášková difrakce v jaderné chemii 

Organizace: R. Kužel, J. Hašek

295. ROZHOVORY 

Fyzikální ústav AVČR, Cukrovarnická, Praha
22. 10. 2014  

M. Dušek: Úvod, představení oddělení strukturní analýzy,     
L. Pa lati nus: Pokroky ve strukturní analýze pomocí
elektronové difrakční tomografie, Cinthia Antunes Cor rea:  
EDT, PED and dy nam i cal re fine ment for the struc tural
anal y sis of Ni3Si2, V. Jarý: Novinky ve výzkumu scinti -
lačních a luminiscenčních materiálů ve Fyzikálním ústavu,
K. Knížek: Krystalové a magnetické struktury oxidových
mate riálů, J. Rohlíček: Inspirující příklady řešení krysta -
lové struktury polykrystalických látek,  J. Plášil: Krys ta lo -
grafie minerálu U6, V. Eigner: Programy Jana2006 a
Crys tals, přednosti a slabiny, J. Hybler: Struktura crons -
tedtitu-1M
Exkurze v laboratořích.

Organizace: J. Hybler

296. ROZHOVORY 

Ústav makromolekulární chemie AVČR, Praha
12. 12. 2014

Krystalografie ve fyzice a chemii

R. Kužel: Zahájení a  vzpomínka na profesora Hanse
Wond ratschka, čestného člena Krystalografické společ -
nosti a spoluautora 1. dílu Mezinárodních krystalo grafic -
kých tabulek, další informace a vyhlášení fotosouteže, P.
Šutta: 10 let výzkumu tenkých vrstev na NTC ZČU v Plzni, 
M. Jergel:  Ex-situ a in-situ diagnostika tenkých vrstiev
metodou GISAXS (Graz ing In ci dence Small-An gle X-ray
Scat ter ing) 

B. Kratochvíl, M. Hušák, J. Čejka, E. Skořepová: Rtg krys -
ta lografie ve službách farmacie,  J. Hašek:  Dostupnost
struk turních databází v České republice (Cam bridge da ta -
base of or ganic com pounds, and macromolecular re lated
data banks PDB, NDB, BMRB, PDBsum, PDBWiki, Prote -
opedia, mod els, poly mers, drugs,  lig ands, in ter faces, atd.),
P. Mikulík: Eu ro pean Syn chro tron User Or gani sa tion
(ESUO) a portál WayForLight.eu, 

Organizace: J. Hašek, R. Kužel
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Kolokvium - Struktura 2012
Ho tel Centrál, Klatovy

11. - 14. 6. 2013

Výpočetní metody ve strukturní analýze

Hlavní přednášky:  

S. Daniš: 100 let rtg difrakce

R. Černý: Řešení struktur z prášků, V. Petříček: Struktura
ve třech i více dimenzích, J. Fiala: Neurčitost výsledků mě -
ře ní, M. Klementová: Strukturní upřesnění z dat pre ces ní
elektronové difrakce, M. Pospíšil, P. Kovář: Výpočetní
pos tupy v molekulární mechanice a dynamice, V. Holý:
Softwarové balíky pro výpočet reflektivity a dynamické
difrakce, J. Kulda: Difuzní rozptyl neutronů a jeho aplikace 
pro studium neuspořádanosti v pevných látkách. J. Hašek:
Sys tematická analýza krystalových a molekulárních struk -
tur, P. Skubák: Riešenie štruktúry makro molekúl po mo cou
viacrozmernej štatistiky, F. Pavelčík: Semiautomatické
hle dání ligandů v proteinových strukturách. M. Čerňanský: 
Popis difračních profilů pomocí pojmů matematické statis -
tiky, L. Horák: Simulace difrakčních map.

Krátké přednášky:

Chemická krystalografie

J. Maixner: Krystalografické studium 10-arylflavínu,
J. Koží šek: Experimentálna elektronová štruktúra koordi -
načných zlúcenín, L. Kucková: Analýza krystalové struk -
tury a nábojové hustoty tetrazolu, P. Herich: Syntéza

nových Cu(III) substituovaných dithiolátových
komp lexov (CH3P(Ph)3) [Cu(bdtCl2)2], P. Vranec:  Štruk -
túry no vých Pd(II) komp lexov s 5,7- halogen derivátmi
substi tu ovaným 8-hydroxy quinolinom, K. Lacková:
Päťkrát -koor dinované komplexy Cu(II) s trikyanom -
etanidom, alebo akým zklamaním možu byť výsledky
štruktúrnej analýzy, L. Vahovská: Kryš tálové štruktúry
komplexov Fe(II) a Co(II) s N-dono rovými bidentálnými
ligandami, M. Vávra: Kryštálové štruktúry tetraky anido -
platitanov Cu(II).

Materiály, různé

M. Šlouf: Krystalizace v sendvičových nanokompozitech
poly meru PE, PP a POM, F. Laufek: Krystalografické
studium ternárních systémů s platinovými kovy, K. Rich -
terová: Studium atomového uspořádání Ni-Mn-Ga pomocí
rentge nové difrakce, P. Roupcová: Struktura kvazi krys -
talic kých materiálů, M. Kučeráková: Studium textur slitin
zirkonia metodou neutronové difrakce, J. Říha:  Fázové
transformace zirkonia sledované in-situ rtg difrakcí, J. Ko -
pe ček: Slitiny Co-Ni-Al s tvarovou pamětí jako komplexní
multiferroika, K. Kolařík: Difrakční studium hloubkové
distribuce zbytkových napětí v povrchových vrstvách
kuličkovaných bezuhlíkatých ocelí, Z. Matěj: Modelování
rozšírení difrakčních profilu vlivem defektu mríže, J. Dra -
ho koupil: Pro gram pro výpočet makro skopických napětí,
M. Černík: Použitie programov na spresnovanie difrak -
čných záznamov pri riešení oxi dic kých vrstiev na žiaro -
materiáloch.
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Biologické makromolekuly

I. Kutá Smatanová: Porovnání krystalizační schopnosti
růz ných proteinů, P. Skubák: Riešenie štruktúry makro -
molekúl pomocou viacrozmernej štatistiky II, J. Brynda,
P. Pachl: Struktura closo a nido boranových klast rových
slou če nin v kontextu komplexu s proteinovou molekulou,
pokus o téměř anorganické in hib i tory. Strukturní návrh
selektivních inhibitoru pro 5-nukleotidáz, G. Demo:
Porov nanie kryštalografickej a NMR štruktúry N-termi -
nálnej domény delta podjednotky RNA- polymerázy,
A. Štepánková: Strukturní a biochemická data enzymu
schop ného degradace organofosfátu

Přístroje:

S. Prugovečki: Em py rean - news and pos si bil i ties,
V. Smith: A new ul tra-bright X-ray source us ing  liq -
uid-metal jet an ode tech nol ogy, P. Oberta: Rigaku přístroje 
pro SAXS, T. Samtleben: 10 Years Incoatec - Mile stones
in the De vel op ment of Mod ern X-ray Op tics

Kursy

V rámci kolovia byly uspořádány kursy

Kurs programu FOX (R. Černý) - pro gram primárně pro
řešení struktur z prášků (http://vincefn.net/Fox/)

Kurs programu Jana (V. Petříček, M. Dušek) - pro gram
zaměřený na řešení, zpřesňování a interpretaci obtížných,
zvláště modulovaných struktur (http://jana.fzu.cz/)

Kurs programu MSTRUCT (Z. Matěj) - program na zpra -
cování práškových difraktogramů včetně asy met ric kých
skenů (prášky, objemové materiály, zejména tenké vrstvy)
se zaměřením na analýzu reálné struktury (velikost
krystalitů a jejich distribuce, hustota dislokací, zbytkové
napětí, uvážení textury)

Budovaní pro tein/NA krystalových struktur s PRCTF
programy (F. Pavelčík, J. Václavík)

WWW  - http://www.xray.cz/xray/csca/kol2012/

Abstrakty příspěvků: 

http://www.xray.cz/ms/bul2012-2.htm

Počet účastníků:  71

Kolokvium - Struktura 2013
Ho tel Pan orama, Češkovice

9. - 12. 9. 2013

Maloúhlový rozptyl
Kurs experimentálních technik

Hlavní přednášky:  

J. Ilavský: USAXS/SAXS/WAXS In stru ment, P. Laggner,
SAXS - Mag netic res o nance - Crys tal log ra phy. The Magic
Tri an gle in Struc tural Bi ol ogy, V. Holý: GISAXS - zákla -
dy teorie, experimentální uspořádání a některé výsled ky,
E. Do b ročka: GI difrakcia: štúdium hĺbko vého profilu
fázového zloženia, M. Jergel: Aplikácia metody GISAXS
na štúdium samousporiadania nanočastíc na rozhraní

kvapalina-vzduch, P. Strunz: Příspěvek SANS k vývoji
některých nových materiálů, V. Ryukhtin: Uti li za tion of
SANS for in ves ti ga tion of mag netic struc tures and dy nam -
ics

Další přednášky a krátké příspěvky:

L. Smrčok: Spresňovanie štruktúr z prášku minimalizáciou 
energie, M. Černohorský: Z někdejších konferencí a kong -
re sů IUCr, J. Novák: Růst a struktura tenkých filmů
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organických polovodičů: GISAXS studie in-situ v reálném
čase, V. Ryukhtin: SANS ex per i ment on superplastic ce -
ramic. V. Holý: Rtg studium nukleace a růstu precipitátů
omega fáze v titanových slitinách, M. Meduňa: Skenovací
rtg submikronová difrakce na 3D heteroepitaxních mikro -
krystalech, Z. Matěj: Difraktometr Rigaku RAPID: orien -
tování a indexování velkých kompaktních krystalů v
geometrii na odraz, M. Čerňanský: Určování velikosti
krys ta litů a mikronapětí z profilů difrakčních linií,
P. Roup cová: Velikost částic a morfologie práškových ma -
te ri álů, M. Dopita: Rtg rozptyl na strukturách turbo -
stratického uhlíku, J. Filip: Využití vysokoteplotní RTG
difrakce pro přípravu a charakterizaci kompozitních (na -
no) ma teriálů obsahujících nanočástice elementárního
železa, A. Zorkovská: Štruktúrna charakterizácia mechano 
chemicky syntetizovaných polovodičových PbS nano -
kryštálov, J. Drahokoupil: Využití výpočetních metod při
studiu struktury, F. Laufek: Krystalografické studium ter -
nár ního systému Pd-Ag-Te, J. Maixner: Krystalová struk -
tura hydrogenfosforečnanu draselného trihydrátu K2HPO4

z laboratorních práškových dat, D. Šimek: Využití rtg
difrakce k charakterizaci pevnosti feriticko-perlitických
ocelí, J. Kopeček: Strukturní vývoj v systému CoNiAl F-
 SMA, Z. Pala: Struktura, mikrostruktura a zbytková napětí
v boridovaných vrstvách ocelí.

P. Oberta: SAXS port fo lio @ Rigaku, S. Prugovečki: Ex -
tend ing the SAXS ca pa bil i ties of the multi-pur pose Em py -
rean X-ray dif frac tion plat form.

10. přehlídka studentských prací z oblasti krysta lo gra -
fie a strukturní analýzy

Sekce Materiály a fyzika:

J. Růžička: Studium manganem dopovaných topo lo gic -
kých izolátorů Bi2Se3 a Bi2Te3 pomocí rtg absorpční spekt -
roskopie, J. Endres: Kinetické Monte Carlo simu lace růstu
multivrstev kvantových teček Ge v amorfní matrici, J. Roz -
bo řil: Strukturní vlastnosti epitax ních Ge mikro krys talů na
Si, V. Valeš: Nanočástice Fe2O3/ TiO2  - komplexní struk -
tur ní studium, T. Brunátová: Studium struktury a teplot ní
sta bil ity titanátových nanotrubek, M. Kučeráková: Stu -
dium textur slitin zirkonia neutronovou a rentgenovou
difrakcí, J. Čapek: Analýza stavu zbytkové napjatosti
textu rovaných materiálů, K. Richterová: Výzkum struk -
tury Heuslerových sloučenin, J. Bárta: Význam práškové
difrakce pri príprave oxidových nanomateriálů, I. Vět vič -
ka: Creep tex tures of wa ter-wa ter nu clear power re ac tors
clad ding tubes made of Zr1Nb al loy ex am ined by neu tron
dif frac tion sup ple mented by metallographic re search of
hy drides.

Ocenění v této kategorii získali: V. Valeš, J. Růžička,
J. Rozbořil.

Sekce Biokrystalografie:

J. Stránský: Struktura a funkce bakteriálních nukleáz,
T. Holu beva: Iso la tion and crys tal li za tion of PSII from
higher plants with dif fer ent con tent of de ter gent, I. Iermak:
Crys tal li za tion of the mem bers of multistep sig nal ling sys -
tem from Arabidopsis thaliana, O. Degtjarik: Struc tural
char ac ter iza tion of the mem bers of the multistep sig nal ing
sys tem from A. thaliana, K. Tratsiak: Crys tal struc ture of
halo al kane dehalogenase DpcA from psychrophilic Psych -
ro bacter cryohalolentis K5, E. Tutubalina: Us ing Ionic
Liq uids in Pro tein Crys tal li za tion, J. Písačková: To wards
Struc tures Of An ti bod ies, Re cep tors and Tran scrip tion
Fac tors, G. Demo: Krystalizace a rtg analýza beta-D- man -
nosidázy z Aspergillus Niger.

Ocenění získali: J. Písačková, G. Demo a O. Degtjarik.

J. Kopeček

K. Richterová I. Větvička J. Čapek
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Kurs experimentálních technik se zaměřením na bio -
krystalografii

V. Petříček: Principy difrakčních metod, zpracování dat,
korekce, Symetrie a určení prostorové grupy, Zpřesňování
struktur, dvojčatění, modulace
J. Kulda: Rozptyl neutronu: základy techniky a využití ve
strukturní analýze, 
J. Brynda: Proteinová krystalografie - indexace, výpočty
intenzity měřené plošnými detektory, určení struktury,
K. Fej farová: Zdroje rtg záření, T. Skálová: Detektory
užívané při měření pro řešení struktur, P. Řezáčová: Anal y -
sis and val i da tion of pro tein X-ray struc tures,  T. Kovaľ:
Makro molekulární stanice na synchrotronu BESSY a
XFEL, B. Schnei der: Bioinformatická analýza krystalo -
vých komplexu pro tein-DNA, J. Brynda: Selektivní in hib i -
tory 5´-nukleotidáz, I. Kutá Smatanová: Krystalografická
studia vybraných halogenalkandehalogenas, R. Chaloup -
ková: Modifikace aktivity, substrátové specifity a sta bil ity
halogenalkandehalogenáz inženýrstvím zano řených halo -
genid- vazebných míst, J. Brynda: Proteinová krystalo -
grafie - indexace, výpočty intenzity měřené plošnými
detektory, určení struktury.

Kolokvium - Struktura 2014
Ho tel U kata, Kutná Hora

9. - 12. 6. 2014

Mezinárodní rok krystalografie

Historie:

I. Kraus: Profesorka Adéla Kochanovská,
video - Kryštály a štruktúrna analýza (1979) (S. Ďurovič,
D. Mikloš), J. Loub, M. Rieder: Počátky rtg difrakce na
Albertově

Hlavní přednášky:

M. Kotrlý: Fázová analýza ve forenzní oblasti, J. Hašek:
Pokroky proteinové krystalografie, Jan Dohnálek: Krys -
talo grafie enzymu, L. Pa lati nus: Upřesnění krystalo vých
struktur z dat elektronové difrakční tomografie, B. Rus:
ELI - unikátní laserové centrum v CR, P. Oberta: Využití
difrakce na dokonalých krystalech ke zkracování FEL
pulzu a měření  jejich délky, M. Černík: Röntgenová dif -
rak čná analýza keramických materiálov používaných v U.
S. Steel Košice, M. Dušek: Před komplikovanými látkami
není úniku (ukázky podivuhodných struktur), J. Moncol:
Nepo riadky (dis or ders): problémy alebo nová informácia v 
chemickej kryštalografii?, P. Štěpnička: Strukturní překva -
pení v organokovové chemii, M. Hušák: Limitní hranice

K. Tratsiak G. Demo

O. Degtjarik

M. RiederM. Čerňanský J. Loub



složitosti při řešení struktury z práškových difrakčních dat,
J. Gertenbach: Pow der dif frac tion in ev ery day life.

Krátké příspěvky:

F. Laufek: Příspěvek ke krystalografii Ag-Pd chalko ge -
nidu, R. Skála: Studium experimentálně dynamicky stla če -
né ho dolomitu pomocí TEM a rtg práškové difrakce,
M. Pos píšil: Molekulární simulace vrstevnatých struktur,
M. Čerňanský: Určování amorfního podílu v částecne
krystalických materiálech, G. Demo: Proteinové struk tury
novo-odhalených bakteriálnych lektinových rodín, I. Ier -
mak: Struc tural char ac ter iza tion of glyceraldehyde dehy -
dro genase from Thermoplasma  acidophilum, M. Kle -
men tová: Elektronová difrakční tomografie MgZn pre ci -
pitátu v Mg matrici, M. Šlouf: Využití Fourierovy trans for -
ma ce v elektronové mikro skopii, M. Dopita:  Mikro struk-
tura a teplotní vývoj turbostratického uhlíku studované
ruznými analytickými metodami, J. Čapek: Vývoj dvoj ča -
tění v hořčíku v závislosti na směru namá hání, G. Farkas:
Study of mag ne sium com pos ites by neu tron dif frac tion
method, J. Kopeček Slitiny s tvarovou pamětí připravené
různými metodami, Z. Matěj: Extrakce profilových para -
met rů jednotlivých difrakčních linií pomocí  programu
MSTRUCT - aplikace na materiály s anizotropním rozší ře -
ním, J. Čapek: Uživatelské programy pro difrakční experi -
menty, S. Daniš: Určování tloušťky tenkých vrstev pomocí
XRD, XRF a XRR, J. Drahokoupil: Měření mřížových
parametrů monokrystalů a tenkých vrstev, P. Roupcová:
Teplotní stabilita mleté slitiny Fe-Al, M. Barchuk: In ves ti -
ga tion of microstructure de fects in HTVPE grown po lar
GaN lay ers, L. Horák: Strukturní studium SrIrO3, A. Zor -
kov ská: Polymorfismus sirníku arsenu - potenciální proti -
ra kovinné efekty, A. Kallistová:  Závislost mikrostruktury
dentálního hydroxylapatitu na délce vývoje zubu, A. Čaj -
ka, Pavla Čapková:  Rtg difrak ční studium nano vláken -
ných polymerních  mate riálů, T. Brunátová: Studium
vysokoteplotní transfor mace titaná tových nanotrubek.

Komerční příspěvky

M. Win ter (Agilent): Ad vances in X-ray crys tal log ra phy,
J. Gerten bach (Pan a lyt i cal): XRD news from Panalytical,
A. Beerlink (Incoatec): Up grad ing Home-Lab X-ray Dif -
fractometers with Incoatec´s Unique  Microfocus Source,
P. Oberta (Rigaku):  Rigaku EUV/RTG optika a detektory,
B. Míč (Měřící technika Morava): Detektor LynxEye XE a
další novinky od Bruker AXS.
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I. Iermak

M. Pospíšil, M. Dopita

M. Šlouf

M. Barchuk

J. Dohnálek, B. Schnei der, na shromáždění členů ČSSB.



Krystalografická společnost se podílela i na přípravě
tradič ních Dis cus sions in Struc tural Mo lec u lar Bi ol ogy,
pořadaných v Nových Hradech, nyní také jako výroční
konference České společnosti pro strukturní biologii.

www.structbio.org

XI Dis cus sions in Struc tural Mo lec u lar Bi ol ogy

Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady

14.−16. 3. 2013

Abstrakty příspěvků: 

http://www.xray.cz/setkani/abst2013/ab stracts.htm (html)

http://www.xray.cz/ms/bul2013-1.htm (pdf)

Počet účastníků:  107
Počet posterů: 37

XII Dis cus sions in Struc tural Mo lec u lar Bi ol ogy

Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady

13.−15. 3. 2014

Abstrakty příspěvků: 

http://www.xray.cz/setkani/abst2014/ab stracts.htm (html)

http://www.xray.cz/ms/bul2014-1.htm (pdf)

Počet účastníků:  112
Počet posterů: 45

1. ročník FEBS-INSTRUCT praktického krystali -
zač ního kurzu ve střední Evropě s názvem ‘Ad -
vanced Meth ods in Macromolecular Crys tal li z-
ation VI“ 

Aka de mic ké a uni ver zit ní cen t rum Nové Hra dy, 20. 6.- 27.
6. 2014

Na předchozích pět úspěšných ročníků FEBS pokročilých
krystalizačních kurzů konaných v letech 2004, 2006, 2008, 
2010 a 2012 navázal první ročník FEBS-INSTRUCT
praktického krystalizačního kurzu pořádaného poslední
červnový týden 2014. Na kurz přijalo pozvání 24 předních
světových odborníků z oblasti proteinové krystalografie
jako např. Prof. Bernhard Rupp z Hofkristallamt z Vista
(USA), Dr. Terese Berfors z Upsalla Uni ver sity (Švédsko), 
Prof. Chris tian Betzel z Univ.-klinikum Ham burg
(Německo) a další. Akci, která byla pořádaná pod záštitou
FEBS (Fed er a tion of Eu ro pean Bio chem i cal So ci et ies) a
INSTRUCT, sponzorovalo 7 zahraničních a 1 česká firma
a také Česká a Slovenská Krystalografická společnost. Na
základě požadovaných kritérií bylo na kurz vybráno 29
studentů z Čech a z ostatních evropských zemí. V
dopoledních cyklech přednášek se studenti seznámili s
metodami izolace, purifikace a krystalizace proteinů.
Obeznámili se nejen se standardními postupy, ale také s
nejnovějšími trendy. V odpoledních hodinách si v rámci
praktické výuky vyzkoušeli vše, co se dozvěděli na
přednáškách. Praktická cvičení se konala v místě kurzu v
Laboratoři biomolekulární krystalogeneze a krystalografie. 
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Bruker na XII. Dis cus sions - V. Smith, B. Míč

J. Vondrášek

Večer na
XI.Dis cus sions



V rámci jednotýdenního pobytu byl zajištěn kromě
vědeckého programu také kulturně-společenský pro gram,
například návštěva starého hradu v Nových Hradech. Na
závěr kurzu byla studenty vyhodnocena jeho odborná a
společenská úroveň formou dotazníku a lze konstatovat, že 
účastníci byli s kurzem maximálně spokojeni. Kurz byl
společně se španělskou Školou proteinové krystalografie
označen za jeden z nejlépe organizovaných krystalizačních 
kurzů na světě. Veškeré informace o krystalizačních
kurzech pořádaných na Nových Hradech jsou uveřejněny
na internetové adrese http://febs.img.cas.cz

Po čet účast ní ků: 29
Po čet před ná še jí cích: 26

Abs trak ty pří spěv ků byly otiš tě ny v Ma te ri als Structu re,
vol. 21, no. 2a (2014).

Or ga ni zá to ři:

Ivana Kutá Smatanová, Pavlína Řezáčová, Juan Manuel
Garciá-Ruiz

Ivana Kutá Smatanová

Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok 

De vel op ment of Ma te rial Sci ence i Re search and 
Ed u ca tion

Další z řady seminářů - 24. seminář se uskutečnil v Lednici
od 8. do12. 9. Pořadatelem byla Odborná skupina chémie
a fyziky tuhých látok spolupracující s komitétem (viz níže,
místopředseda komitétu) a Společnost pro růst krystalů.
Seminář byl zahájen přednáškou „100 years of crys tal log -
ra phy“. Odborná skupina se zasloužila také o publikace
článků „Medzinárodný rok kryštalografie“ v časopise
Chem Zi (Slovenský časopis o chémii pre chemické vzde -
lávanie, výskum a priemysel), díl 10, č. 1 2014 (jún) a „100
rokov modernej kryštalografie“ v říjnovém čísle QUARK
– 10/2014. Zároveň v Národnom cen tre pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti na toto téma odezněla
přednáška dne 30. 10.

Vědecká rada Krystalografické společnosti

2010−2013

V tomto období pracovala rada ve složení: Hana Brusová,
Jiří Brynda, Jaroslav Fiala, Nikolaj Ganev,  Jindřich Hašek, 
Jaromír Hrdý, Jiří Hybler, Jiří Kulda, Ivana Kutá Smata -
nová, Radomír Kužel, Petr Mikulík, Bohdan Schnei der,
Zbyněk Šourek.
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