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V knize jsou vylo�eny základy teorie t.zv. sekundární

struktury krystalù a uvádí se mnoho experimentálních sku-

teèností, které mluví ve prospìch této teorie. Sekundární

strukturou nazývá autor jistou specifickou formu nad-

molekulární organisace kondensovaného agregátního sta-

vu látek (tedy nejen krystalù, ale i skel a kapalin) v oboru

koloidní disperse (10 a� 100 nm). Krystal (mosaikový blok

krystalu) je podle této teorie slo�en z jakýchsi bunìk,

gigantických supramolekul, to jest elementárních staveb-

ních jednotek, kterým Vesnin øíká "kvanta krystalu" nebo

"minimální krystaly" (miky). Pøíèinu stability miku spat-

øuje autor v rozmìrové závislosti molární volné entalpie

malých (subkoloidních resp. koloidních) krystalkù, která

vede k bimodálnosti aktivovaného komplexu nukleaèního

procesu. Rozèlenìní krystalu na miky pøedstavuje tøíroz-

mìrnou skeletální poruchu jeho ideální krystalové struk-

tury. A na základì existence takové strukturní poruchy lze

pak objasnit nìkteré vlastnosti krystalù a jevy, je� si jinak

vysvìtlit nedoká�eme, anebo je lze objasnit uspokojivìji

ne� kdybychom sekundární strukturu krystalù ignorovali.

Text je rozdìlen do sedmi kapitol. V první kapitole se

probírá øada experimentálnì získaných poznatkù o závis-

losti vlastností krystalù na jejich velikosti a na základì toho

se pak buduje koncepce minimálních krystalù. Druhá kapi-

tola je vìnována podrobnému popisu zákonitostí, podle

kterých je krystal z elementárních strukturních jednotek

zbudován. Na tento statický popis sekundární krystalové

struktury navazuje potom tøetí kapitola rozborem dyna-

miky procesù, je� probíhají v krystalech slo�ených z mikù,

zejména difuse a distribuce pøímìsových atomù. Ve zbý-

vajících ètyøech kapitolách se pak probírají rùzné jevy a zá-

konitosti fysiky a chemie pevných látek, které teorii

elementárních kvant krystalové struktury tak èi onak potvr-

zují: tvorba tuhých roztokù a difuse (kap. 4), segregace a

precipitace (kap. 5), reaktivita a katalýza (kap. 6) a trans-

port elektronù (kap.7).

Vesninova kniha nabízí nevšední a v nìkterých aspek-

tech a� provokativní pohled na strukturu tuhých látek, pou-

kazujíc na slabiny jejího souèasného pojetí. Po vyèerpání

mo�ností teorie dislokací nabízí další, kvalitativnì novou

koncepci skeletálních poruch, která slibuje rozetnout gor-

dický uzel problémù do nich� se souèasná teorie pevných

látek stále více zaplétá (multimodální závislosti nìkterých

strukturních a transportních charakteristik, rychlá difuse,

nízkomolekulární relaxace...). Všem, kdo� se o pevné látky

vá�nì zajímají, Vesninovu kní�ku vøele doporuèujeme.
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