
Informace o činnosti OSTA v roce 2018   
 
V roce 2018 se neuskutečnilo jednání výboru OSTA při ČSCH a členové odborné skupiny byli 
informováni o činnosti skupiny v období od posledního zasedání výboru OSTA (dne 10. 10. 2017 
v Ostravě) následujícím přehledem. 
 
 

1) Tiskové informace o odborné skupin ě + www + fb 

a) V Bulletinu CHL  (112, str. 56-57, 2018) byl uveřejněn příspěvek, který informoval o  

činnosti odborné skupiny za rok 2017.  

b) Příspěvky slouží jako tisková zpráva o skupině, resp. ČSCH, do roční zprávy ČSCH. 

c) Následně bude připraven příspěvek do Bulletinu CHL, který bude informovat sekci 

termické analýzy v rámci 70. Sjezdu chemiků, který se uskutečnil ve Zlíně. (z: Šulcová) 

d) Poděkování patří Ing. Jaroslavu Bartákovi, Ph.D. (FChT Univerzita Pardubice) za 

vytvoření profilu odborné skupiny na facebooku. Současně je nutné vkládat aktuální 

příspěvky (v průběhu r. 2018 z: Šulcová). 

e) Poděkování patří také Mgr. Martinu Muchovi (Přírodovědecká fakulta Ostravské 

univerzity) za zpravování www stránky odborné skupiny a také aktualizace, které 

probíhají kontinuálně. 

f) WWW stránky naší odborné skupiny jsou zařazeny do reprezentativního vzorku českého 

webu. Národní knihovna ČR náš web zařadila do výběrového archivu českých webových 

zdrojů významných institucí.  

 

2) Informace o konferencích v roce 2018  

a) 70. Sjezd chemik ů – sekce „Termická analýza“ 

(9. 9. - 12. 9. 2018, Zlín) – sekce „Termická analýza“ (10 přednášek, z toho zvaná: J. 

Šestáka, garant sekce: P. Šulcová); 

V rámci zahájení odborné sekce se uskutečnilo předání pamětního listu J. Šestákovi za 

celoživotní přínos v oblasti termické analýzy, a to u příležitosti jeho významného 

životního jubilea.  

Seznam všech udělených certifikátů, resp. pamětních listů aktuálně registruje P. 

Šulcová. 

Přednáška P. Šulcové o aktivitách OSTA, které byly prezentovány na 70. Sjezdu, budou 

zveřejněny na webu odborné skupiny. 

Poděkování za finanční podporu sjezdu patří firmě NETZSCH, kterou na sjezdu 

reprezentoval RNDr. Miroslav Kule. 

b) 13th Conference on Calorimentry and Thermal Analys is (Zakopane, Polsako,   

     2. 9. - 6. 9. 2018) - celkem cca 160 účastníků. Za OSTA se zúčastnila P. Šulcová. 

c)  12th ESTAC  (2018): Brašov (Rumunsko)  - celkem cca 400 účastníků. Za OSTA se 

      zúčastnil J. Málek a J. Kučerík. Další ročník ESTAC bude v Palermu (Itálie, 2022). 

    

 
 

 



3) Informace o konferencích v roce 2019, resp. 2020  + akce skupiny 

2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference (Budapest, Hungary, 18. 6. 

- 21. 6. 2019) společně s 7th V4 Thermoanalytical Conference  

(www.jtac-jtacc.akcongress.com). 

 

5. CEEC-TAC + MEDICTA: 27. 8. – 30. 8. 2019, Řím, Itálie (www.ceec-tac.org). 

 

17th ICTAC, 2020, Krakow. 
    

4) Různé 

 Členský poplatek ICTAC odborné skupiny uhrazen na období 2016-2019. 
 

 
 
 
Dne 20. 11. 2018 připravila:  Petra Šulcová 


