Usnesení z jednání výboru OSTA ze dne 20.10.2011
Přítomni:
Omluveni:

P. Holba, J. Málek, M. Nevřiva, V. Slovák, P. Šulcová
D. Sedmidubský, V. Balek, V. Tomková, J. Šesták

Program jednání:
1) Informace o skupině v Bulletinu CHL
a) Výbor skupiny byl seznámen se zprávou o odborné skupině v Bulletinu CHL (104, str.
968), kde byla uveřejněna informace o sekci Termická analýza a kalorimetrie v rámci
62. sjezdu asociací českých a slovenských chemických společností (Pardubice, 2010).
b) Další informace o výše uvedené odborné sekci v rámci 62. sjezdu ještě uveřejněna
v Bulletinu CHL (105, str. 72-75), který shrnuje celý průběh sjezdu.
c) V Bulletinu CHL (105, str. 811) je uvedena informace o 3rd Joint Czech-HungarianPolish-Slovak Thermoanalytical Conference (současně 18. TERMANAL), která se
konala ve dnech 27.6.-29.6.2011 ve Staré Lesné (Vysoké Tatry, SR).
d) Ve stejném Bulletinu CHL (105, 807-811) je také zveřejněn příspěvek, který je věnován
40. výročí založení OSTA (autoři: Šulcová, Šesták, Holba, Balek „40. Výročí založení
odborné skupiny termické analýzy, historické kořeny, odborné publikace a citační
ohlasy“). Poděkování patří všem, kteří se na příspěvku podíleli. Uvedený text shrnuje
informace o odborné skupině termické analýzy od jejího vzniku a aktivity až po
současné dění.
2) Informace o konferencích v roce 2011
a) 3rd Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference (současně 18.
TERMANAL), která se konala ve dnech 27.6.-29.6.2011 ve Staré Lesné (Vysoké Tatry,
SR.
b) 63. Zjazd chemikov ve Vysokých Tatrách ve dnech 5.9.-9.9.2011.
c) 1st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
v termínu 7.9.-10.9.2011 (Craiova, Rumunsko).
d) Xth Seminar to the memory of prof. St. Bretsznajder (Plock, Polsko), který se uskutečnil
ve dnech 28.9.-30.9.2011.
3) Akce skupiny v roce 2011
Dne 20.10.2011 (12:30) se na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (učebna C103,
30. dubna 22, Ostrava) uskutečnila zvaná přednáška na téma „Co mohou poskytovat
termoanalytické metody při studiu kinetických procesů v nerovnovážných systémech?“,
kterou přednesl Jiří Málek.
4) Plánované akce v roce 2012
V roce 2012 (25.6.-27.6.2012) se uskuteční 64. sjezd asociací českých a slovenských
chemických společností, tentokrát v Olomouci (www.64sjezd.upol.cz). Po oslovení
předsedy organizačního výboru sjezdu prof. Vilíma Šimánka se podařilo do programu
sjezdu zařadit opět odbornou sekci „Termická analýza a kalorimetrie“. Vzhledem k tomu, že
v příštím roce naše odborná skupina oslaví 40. výročí svého vzniku, bude tato příležitost
využita právě k oslavě založení „teplozpytu“ v České republice. Garantem odborné sekce je
Petra Šulcová, která oslovila skupinu chemické termodynamiky, aby navrhli za svoji
skupinu druhého přednášejícího.
• V roce 2012 bude polská odborná skupina organizovat 11. ročník „Conference
on Thermal Analysis and Calorimetry“, který se opět uskuteční v Zakopaném
(září).
• V roce 2012 se uskuteční 15. ICTAC ve dnech 20.8.-24.8.2012 v Osace
(www.chemi.kindai.ac.jp/ICTAC15/).

5) Informace o plánovaných akcích v roce 2013
V roce 2013 bude naše skupina organizovat již 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak
Thermoanalytical Conference, která se uskuteční v Pardubicích, kdy předběžná informace
o této akci byla již zveřejněna na letošním 3. ročníku, který organizovala slovenská odborná
skupina. Předběžně byl uveden termín této akce na konec června 2013.
6) Informace prof. Jiřího Málka o 10. ESTAC, který se uskutečnil v Rotterdamu (2010) a
výsledku jednání se zástupci ICTAC.
V rámci ICTAC Council Meetingu při příležitosti konference 10. ESTAC v Rotterdamu
(22.8.2010) byla přednesena zpráva prezidenta (Burlett), zpráva sekretáře (Cavalheiro),
zpráva pokladníka (Novak) a informace o členstvích (Ozao), ve kterých byly zmíněny
nedostatky v prezentaci činnosti ICTAC a to zejména na webových stránkách.
7) Různé
a) Možnost podávání návrhů na tři významné ceny, které budou uděleny na ICTAC
kongresu v Osace:
• „TA Instruments and SETARAM Awards“ (deadline: 30.11.2011), návrhy
v rámci skupiny do 20.11.2011;
• „Young Scientist Award“ (deadline: 31.1.2012), návrhy v rámci skupiny
do konce kalendářního roku 2011.
Zaslané návrhy na ocenění budou elektronickou formou zaslány členům
výboru k vyjádření a po korespondenčním hlasování odeslány.
b) Dne 4.10.2012 zaslala kolegyně Václava Tomková žádost o uvolnění z členství ve

výboru OSTA z důvodu ukončování pracovních aktivit na VŠB. Přítomní členové výboru
vzali tuto informaci na vědomí a kolegyni Tomkové vyjádřili poděkování za její činnost
v rámci skupiny a také aktivity v oblasti termické analýzy. Samozřejmostí je také
vyslovení přání pevného zdraví.
c) Aktualizace www stránek skupiny:

• opravit termín konání 15. ICTAC v Osace (20.8.-24.8.2012) a přidat odkaz na
www stránky (www.chemi.kindai.ac.jp/ICTAC15/);
• přidat odkaz na 64. sjezd asociací českých a slovenských chemických
společností, který se uskuteční v Olomouci ve dnech 25.6.-27.6.2012
(www.64sjezd.upol.cz);
• aktualizovat složení výboru skupiny (možnost zařazení emeritních členů);
• aktualizovat ICTAC zástupce skupiny.

Dne 20.10.2011 zapsala: Petra Šulcová

