Usnesení z jednání výboru OSTA ze dne 26.6.2012 v Olomouci
Přítomni:

P. Holba, J. Málek, M. Nevřiva, V. Slovák, J. Šesták, P. Šulcová

Omluveni:

V. Balek, J. Kovářová, V. Plaček, D. Sedmidubský

Program jednání:
1) Informace o skupině v Bulletinu CHL
a)

Výbor skupiny byl seznámen se zprávou o odborné skupině v Bulletinu CHL
(106, str. 60-21), kde byla uveřejněna informace o zvané přednášce na téma „Co
mohou poskytovat termoanalytické metody při studiu kinetických procesů
v nerovnovážných systémech?“, kterou přednesl Jiří Málek dne 20.10.2011 na
Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity.

b)

V Bulletinu CHL (106, str. 335) byla uveřejněna informace o křestu nové knihy
„The selected topics of textile and material science“ editovaná a sepsaná
kolektivem z Technické university v Liberci (D. Křemenáková, R. Mishra, J.
Militký) za spolupráce Západočeské university v Plzni (J. Šesták).

c)

Následně bude připraven příspěvek do Bulletinu CHL, který bude informovat o
sekci „Termická analýza a kalorimetrie“ v rámci 64. sjezdu asociací českých a
slovenských chemických společností (25.6.-27.6.2012, Olomouc).

d)

V Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (108, 2012, 397-398) byla
uveřejněna předmluva věnovaná 3rd Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak
Thermoanalytical Conference (27.6.-29.6.2011, Stará Lesná).

2) Informace o konferencích v roce 2012
a) 64. sjezd asociací českých a slovenských chemických společností (25.6.-

27.6.2012, Olomouc). V programu sekce „Termická analýza a kalorimetrie zazní
2 zvané přednášky (Luis A. Pérez-Maqueda, Jindřich Leitner), 10 přednášek a
v rámci posterové sekce bude vystaveno 7 posterů, sekce je v programu sjezdu
zařazena na středu 27.6.2012.
b) 15. ICTAC ve dnech 20.8.-24.8.2012 v Osace

(www.chemi.kindai.ac.jp/ICTAC15/).
c) 11. ročník „Conference on Thermal Analysis and Calorimetry“, který se

uskuteční ve dnech 9.9.-13.9.2012 v Zakopaném (Polsko).
3) Akce skupiny v roce 2012
V lednu byl odeslán návrh naší odborné skupiny na ocenění Hanušovou medailí
Ing. Pavla Holbu, CSc. za vědecký přínos v oblasti termodynamiky a termické
analýzy a mimořádnou aktivitu v odborné skupině. Medaile byla předána
předsedkyní ČSCH prof. Jitkou Ulrichovou v Moravském divadle v Olomouci dne

25.6.2012 v rámci zahájení 64. sjezdu asociací českých a slovenských
chemických společností.
Návrhy akcí pro rok 2012:
V letošním roce se plánuje uskutečnit v podzimním termínu další zvanou
přednášku, tentokrát v Praze na VŠCHT. Členové výboru budou vyzváni, aby
nejdéle do konce měsíce září 2012 zaslali mailem předsedkyni návrhy na
zvaného přednášejícího.
4) Informace o plánovaných akcích v roce 2013
V termínu 27.8.-30.8.2013 se uskuteční 2nd Central and Eastern European Conference
on Thermal Analysis and Calorimetry ve Vilniusu (Litva).
V roce 2013 bude naše skupina organizovat již 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak
Thermoanalytical Conference, která se uskuteční v Pardubicích, ve dnech 24.6.27.6.2013. Členové výboru obdrželi informace o přípravě konference, tj. předběžný
program, organizační a vědecký výbor. V nejbližší době budou zprovozněny www
stránky konference.
5) Různé
a) Možnost podávání návrhů na tři významné ceny, které budou uděleny na ICTAC

kongresu v Osace: žádný z návrhů národní skupiny nepostoupil.
• „TA Instruments and SETARAM Awards“;
• „Young Scientist Award“.
b) Představení pamětního listu a certifikátu, které budou využity u příležitostí

významných životních jubileí členů výboru, ukončení aktivní činnosti ve skupině,
pro zvané přednášející či významné osobnosti v oblasti termické analýzy. Tyto
listy byly připraveny ke 40. výročí vzniku OSTA.
První „Pamětní list za mimořádnou aktivitu v odborné skupině“ obdržela dne
26.6.2012 doc. Ing. Václava Tomková, CSc. (VŠB-TU Ostrava) z rukou Václava
Slováka a Petry Šulcové. Kolegyně Tomková ukončila své aktivní členství ve
skupině ke dni 4.10.2011 na svoji žádost.
V rámci odborné sekce pak budou dne 27.6.2012 předány dva certifikáty o účasti
zvaným přednášejícím v sekci (Luis A. Pérez-Maqueda, Jindřich Leitner).
c) Aktualizace www stránek skupiny:

• přidat odkaz na „4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical
Conference“, jakmile budou připraveny www stránky konference.
Dne 26.6.2012 zapsala: Petra Šulcová

