Výjezdní Seminář KMF
9.5-12./13.5. 2012
 Kdo je vítán: zájemci o studium fyziky
makromolekul, zejména z řad studentů 1. a 2.
ročníku bakalářského studia fyziky na MFF UK
 Místo konání: Chata UK, Velká Pláň 159, Pec pod
Sněžkou
 Cena: cestovné, nocležné i stravné účastníků hradí
KMF
 Stručný program: 9.5. příjezd, 10.5. prezentace jednotlivých oddělení
KMF pro studenty, 11.5. odborný seminář, 12./13.5 odjezd
 Podrobnější informace: kmf@kmf.troja.mff.cuni.cz, tel. 22191 2362,
http://kmf.troja.mff.cuni.cz
 Proč jet: dozvíte se více o zajímavé
fyzice, kterou na KMF děláme; poznáte
blíže členy katedry; strávíte 4 dny v
příjemném prostředí v srdci Krkonoš –
není od věci vzít s sebou např. jízdní kolo

 Přihlášky: závazné přihlášky zasílejte do
konce dubna na výše zmíněnou adresu,
případně volejte, je nutno co nejpřesněji
udat datum a čas příjezdu tak, aby bylo
možno včas objednat jídlo a ubytování

Program výjezdního semináře KMF
9. – 12./13.5. 2012, Pec pod Sněžkou
Středa 9.5. 2012: příjezd
doprava individuální, nutno ponechat si jízdenky
18.30 večeře
19.30 schůze katedry

Čtvrtek 10.5. 2012: Seminář pro studenty
8.00 snídaně
8.45 – 9.45
Hynek Biederman, Andrej Shukurov , Ondřej Kylian, Jaroslav Kousal: Nanostrukturované
vrstvy a nanočástice pro povrchové modifikace v biolékařských a technických aplikacích1
9.45 coffee break
10.15 – 11.15
Ivan Krakovský, Lenka Hanyková: Spektroskopie makromolekulárních látek a její aplikace2
12.00 oběd
16.30 – 17.30
Petr Chvosta, Artem Ryabov, Viktor Holubec: Fyzika a matematika Brownova světa3
18.00 večeře
19.00 - 19.40
Milan Neubert, Jan Nedbal, Helena Valentová: Aplikovaný fyzikální výzkum na KMF
---------------------------------------1

Příprava nanostrukturovaných a nanokompozitních funkčních materiálů (zejména
plazmových polymerů)ve formě tenkých vrstev pomocí nízkoteplotního plazmatu, případně
v kombinaci s klasickými chemickými postupy. Studium vzniku nanoklastrů, nanočástic a i
jiných nanostruktur (experiment a počítačové modelování). Aplikace v biolékařství - kloubní
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náhrady, antibakteriální povrchy, využití pro nové (biodegradabilní) obalové materiály
potravin, inteligentní senzory.
2

Polymery jsou materiály složené z dlouhých řetězců atomů – makromolekul. Přírodní
makromolekuly zabezpečují základní životní funkce (v makromolekule DNA je zapsán
genetický kód). Na druhé straně, obrovský rozvoj přírodních věd a technologií otevřel cesty
k přípravě nových polymerních materiálů, které využíváme v každodenním životě.
V příspěvku naší skupiny Vás seznámíme se zajímavými příklady polymerních materiálů a
spektroskopickými metodami, které používáme při studiu jejich přípravy, struktury a
vlastností.
3

Brownův svět se rozkládá na pomezí makrosvěta a mikrosvěta (sousedí tedy nejblíže se
světem naší přímé smyslové zkušenosti!). První zákon Brownova světa: jeho obyvatelé jsou
vždy obklopeni molekulami prostředí a jsou vystaveni jejich bombardování. Druhý zákon:
inerciální efekty nehrají žádnou roli (není pohybu bez síly). Třetí zákon: rychlost difúzního
pohybu částic je vždy srovnatelná s jakoukoliv jinou rychlostí, kterou vyvolají vnější, netermální síly. Na těchto zákonech je z velké části vybudována jak fyzika makromolekul, tak
biofyzika.
V našem příspěvku nejprve srozumitelně analyzujeme uvedené zákony a potom upozorníme
na jejich neobvyklé a v současnosti intenzivně zkoumané důsledky. Patří mezi ně například
činnost molekulárních motorů (možnost systematické rektifikace Brownova pohybu),
termodynamika malých systémů (práce vnějších sil při rozplétání individuální
makromolekuly), a stochastická rezonance (optimalizace činnosti systémů při jisté úrovni
šumu).

Pátek 11.5. 2012: Odborný seminář, Podrobný program

bude doplněn
Sobota 12.5. 2012: volno, odjez
zajištěna je snídaně (8:00) a oběd (12:00), případnou večeři (18:00) a nocleh nutno zajistit a
zaplatit individuálně (nocleh 290 Kč)

Neděle 13.5. 2012: volno, odjez
nehrazeno, možno objednat snídani (8:00) a oběd (12:00) (cena včetně sobotní večeře 198
Kč)
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