
Annual meeting of the Czech Working Group on Thermal 
Analysis (under the Czech Chemical Society), coorganized 
by ANAMET, 6-7th November 2007,  hotel Myslivna, Brno 



35th Anniversary of the foundation of the Czech 
National Society working on thermal  analysis,     
from left, upper: Karel Tobola, Karel Habersberger (1st Chair), Miloš 
Nevřiva, late Jaroslav Rosický, lower: Pavel Holba, Milan Beránek, 
Vladimír Balek (2nd Chair) and Jaroslav Šesták (3rd Chair)

At the occasion of



TA meeting was 
dedicated to the 
CWGTA Chairman, 
Prof. Jaroslav Šesták, 
who is going to leave 
his presiding over the 
Czech thermal analysis 
after ten years of 
service 

Invited lecture “Energy, planet 
Earth and man: micro- and macro-
view to thermodynamics”



Acting Executive of CWGTA:
from left: Jaroslav Šesták (Chair), Jiří Hrdlička, Jana 
Kovářová (ICTAC councilor), Miroslav Raab, Vladi-
mír Balek (ESTAC delegate), Jiří Málek (Vice-chair)



New blood in CWGTA executive: Petra Šulcová and 
Václav Slovák (middle) with Jaroslav Šesták (resigning 
chair) and Jiří Hrdlička (left) and honorary guests Klaus 
Heide and Peter Šimon (Chair of the Slovak TA) - right



Two symbols of the rich history of societal life of our 
thermal analysis community, Jaroslav Šesták and 
Klaus Heide who personally assisted in the early 
groundwork of the formation of TA confederation – ICTA 
(later ICTAC), which foundation took part during London and 
during Aberdeen conferences back in the year 1965



Hotel lobby



Conference lecturing room



• „Termická analýza v teorii a praxi“
• Program 1. den – úterý 6.11.: 
• 09:30 – Zahájení semináře – Ing. Jiří Hrdlička ANAMET, Ing. Dr. L. A. Giersig  Netzsch Gerätebau (NGB)
• 09:45 – Energie, planeta Země a člověk: mikro- a makropohled   – Prof. Jaroslav Šesták, Fyzikální ústav AV ČR 
• 10:45 – přestávka na kávu
• 11:15 – Zkoušení polymerů, farmaceutických  přípravků a potravin metodami termické analýzy -
• část I. Instrumentace  – Dr. E. Füglein, NGB 
• 11:45 – část II. Aplikace – Dr. E. Füglein  NGB
• 12:30 – Oběd 
• Odpoledne rozdělení do dvou sekcí:  A (termická analýza) a B (Škola praktické reometrie)
• Sekce A:
• 14:00 –Využití TG – DTA ve výzkumu anorganických pigmentů – Doc.Ing. Petra Šulcová,                                             

Univerzita Pardubice
• 14:30 – Termická analýza, EGA, TG/QMS – nástroj v materiálové a geologické analýze – Prof. Klaus Heide,  

Univerzita Jena
• 15:00 – Příklady aplikace TA v environmentální analýze – Ing. Z. Čížek, Analytické laboratoře Plzeň
• 15:30 – přestávka na kávu
• 16.00 – Pravá simultánní TG-DSC, c-DTA/TG, inovace a aplikace – Ing. Dr. L. A. Giersig  ,  NGB
• 16.30 – Tepelně fyzikální vlastnosti, flash metody – Ing. Dr.  L.A. Giersig, NGB
• Sekce B:
• 14.00 – Škola praktické reometrie – Dr. Torsten Remmler,  MALVERN Instruments, UK
• 17:30 – Ukončení prvního dne 
• 19:00 – odjezd autobusy do vinného sklípku v Hustopečích, kde bude podávána večeře za tradičního hudebního 

doprovodu Cimbal Classic (každý účastník obdrží nové vánoční DVD Cimbal Classic)
•
• Program 2. den – středa 7.11.: 
• 09:30 – Studium kinetiky polymerizacie akrylamidu metodou DSC - Prof. Peter Šimon,  FCHaPT,  STU  Bratislava  
• 09:50 – Získanie kinetických parametrov pre pyrolýzu opotrebovaných pneumatík pomocou termického 

analyzátora STA 409 PC Luxx  NETZSCH – Ing. Zuzana Koreňová – STUBA Bratislava
• 10:10 - Dilatometrie – instrumentace a aplikace pro polymery, sklo a keramiku - Ing. Dr.  L. A. Giersig,  NGB
• 10:30 – přestávka na kávu 
• 11:00 – Pokročilý SW: Termokinetika, separace píků, čistota – seznámení a praktické ukázky – Dr. E. Füglein
• 11:30 – Volné diskusní fórum, ukončení semináře
• 12:30 – Oběd



Prof. Klaus Heide Prof. Peter Šimon

Invited lecturers from abroad:



Getting touch with TA practice and seeing industrial applications, 
speaking Ing. Zdeněk Čížek and Ing. Jiří Hrdlička



Dr. Karel Nitzch, Chair of the 
Czech Society on Crystal Growth
posing at the Netzsch instrument

Prof. Petra Šulcová



Netzsch lectures,
given by Dr. Lech A. Giersig and Dr. Ekkehard Füglein



Getting friendship during informal meetings



Enjoying pleasant atmosphere at the wine shop 
while tasting assortment of great Moravian wines



The organisers: 
Anamet and Netzsch

From left: Jiří Hrdlička, Miroslav Kule, Lech A. Giersig, Ekkehard 
Füglein, Torsten Remmler, Igor Čulák, Ján Vojtek, Lubomír Fiedler



Ve dnech 17 – 20 srpna 2007 byl uspořádán mezinárodní seminář „Methods of 
Thermal Analysis in Plant Cryopreservation“ v prostorách Výzkumného ústavu 
rostlinné výroby v Ruzyni. Semináře se zúčastnilo asi 20 přítomnýchvčetně10 
zahraničních posluchačů (viz foto) a tématicky byl rozdělen na teoretickou část 
(přednášky) a praktickou část (kryogenní laboratoř, práce s přístroji termické 
analyzy). Hlavními organizátory byli Miloš Faltus a Jiří Zámečník (VÚRV), 
spolupořadateli Odborná skupina termické analyzy, ČSCh (Jaroslav Šesták) a 
Odbornán skupina chemické termodynamiky a kalorimetrie, ČSCh (Eva 
Černošková).  Seminář doprovázel tištěný sborník přednášek (ISBN 978-80-
87011-05-8). který je k dispozici na adrese M. Faltuse: faltus@vurv.cz. 

Methods of 
Thermal Analysis 
in Plant 
Cryopreservation

Prague, 17 – 20. October 2007
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Ze života chemických společností 

Zahraniční ocenění významných výsledků 
v oblasti chromatografických technik 

 
Na 9. Polské chromatografic-
ké konferenci konané ve 
dnech 26. - 29. června v Po-
znani udělil Výbor analytické 
chemie Polské akademie věd 
prof. Ing. Pavlu Janderovi, 
DrSc. z Katedry analytické 
chemie Fakulty chemicko-
technologické Univerzity 
Pardubice medaili prof. 
A. Waksmundzkého* "za 
významné výsledky v oblasti 
separačních věd, zvláště chro-
matografických technik 
a jejich implementaci". Prof. 

Jandera je prvním českým odborníkem, který obdržel toto 
významné ocenění, udělované od r. 2000 každoročně jed-
nomu polskému a jednomu zahraničnímu vědci v oblasti 
analytických separací. Dříve získali Waksmunzkého me-
daili např. prof. Georges Guiochon z University of Tenne-
see (USA), prof. Klaus Albert z University Tuebingen 
(Německo), či Dr. Lloyd Snyder, jeden ze zakladatelů 
moderní kapalinové chromatografie z Orindy (USA). Prof. 
Jandera se zabývá zejména teorií a aplikacemi vysokoúčin-
né kapalinové chromatografie a v posledních letech přede-
vším vícerozměrnými separačními technikami. V této ob-
lasti publikoval 3 knihy, 20 kapitol v monografiích a více 
než 200 původních vědeckých prací, které jsou hojně cito-
vány (dosud více než 4200x) a přednesl více než 
300 přednášek, většinou zvaných, na domácích 
i zahraničních konferencích. Již dříve mu byla udělena 
Hanušova medaile České chemické společnosti, čestné 
členství Slovenské farmaceutické společnosti a medaile 
Univerzity M. Koperníka v Toruni (Polsko) a Univerzity v 
Messině (Itálie) za mezinárodní vědeckou spolupráci. Prof. 
Jandera je rovněž zástupcem České republiky ve Středoev-
ropské skupině pro separační vědy (CEGSS) a stálým čle-
nem vědeckého výboru Mezinárodních symposií o sepa-
račních vědách (ISSS). Byl předsedou 11. ISSS Symposia 
konaného v r. 2005 poprvé v ČR na Univerzitě Pardubice. 
Výsledky skupiny separací v kapalných médiích, kterou 
vede na Katedře analytické chemie, dosahují pravidelně 
uznání na světových konferencích v oblasti chromatogra-
fie, v posledních letech např. postery prezentované Ing. 
Petrem Česlou, PhD, na Mezinárodních symposiích HPLC 
2008 v Baltimore, HPLC 2010 v Bostonu a poster prezen-

tovaný Ing. Tomášem Hájkem, PhD, na 16. ISSS v r. 2010 
v Římě se umístily mezi nejlepšími šesti v silné konkuren-
ci několika stovek posterů z celého světa. 

Karel Ventura 
 

 
40. výročí založení odborné skupiny termické 
analýzy, historické kořeny, odborné publikace 
a citační ohlasy 
 
Pohled do historie 

 
Zájem novověké vědy o povahu tepla se projevil už 

ve spise B. Telesia (1509–1588) De Rerum Natura Iuxta 
Propria Principia (O přírodě podle jejich vlastních princi-
pů) z roku 1563. Někdy na konci 16. století (uvádí se rok 
1597 či 1598) se pak uskutečnilo díky G. Galileovi (1564 
až 1642) první teplotní měření. Na tyto práce navazoval 
i Jan A. Komenský (1592–1670)1,2, který poukázal na dů-
ležitost pojmů teplo a chlad při popisu přírodních procesů. 
V roce 1659 publikoval Komenský knihu o principech 
tepla a chladu3, kde navrhuje pozorovat vliv teploty na 
vlastnosti substancí: „abychom účinky tepla a zimy spatřili 
světle, sluší se vzíti předmět viditelný i sluší se prošetřova-
ti změn jeho, když se ohřeje a zase ochladí, by se očitě 
ukázalo, co teplo a zima dělají smyslům pochopitelné“4. 
Komenský dále fakticky charakterizoval funkci termosko-
pu (vitrum caldarium), a dokonce používal pojem 
“caloric“, který o století později rozšířil a zobecnil skot-
ský lékař Joseph Black (1728-1799)2. Teorie kalorika jako 
„fluida“, které obaluje a tím oddaluje částice hmoty, 
a takto způsobuje změny objemu a skupenství těles2, přetr-
vala až do poloviny 19. století a jeho matematické vyjádře-
ní toku se používá dodnes.     

V roce 1891 William C. Roberts-Austen (1843-1902) 
sestrojil první termoelektrický pyrometr, ale moderní po-
jem termická analýza byl zaveden až Gustavem H. J. Tam-
mannem (1861-1938) v roce 1904 (cit.5).  

První českou učebnici termiky (teplozpytu)6 napsal 
Čeněk Strouhal (1850-1922) v r. 1908. Krátce před vypuk-
nutím I. světové války (květen-červen 1914) proběhl 
v Praze 5. sjezd českých přírodozpytců, v jehož programu 
byla zařazena termická měření. V té době se v českém 
prostředí začala uplatňovat termická analýza, a to díky 
Otakaru Kallaunerovi (1886-1972) a Josefu Matějkovi 
(1892-1960), kteří použili tuto novou termální techniku 
studia chemických proměn kaolinu při žíhání7,8 místo tzv. 
racionální analýzy spočívající v mokré dekompozici roz-
pouštěním v kyselině sírové.   

*prof. Andrzej. Waksmundzki (1910-1998) významný polský fyzikální chemik, zakladatel polské chromatografické školy 



Chem. Listy 105, 803820 (2011)                                                                                                                                             Bulletin 

808 

První českou konferenci o DTA (diferenční termická 
analýza) zorganizoval Rudolf Bárta (1897-1985) v Praze 
v r. 1956. Na ni navazovaly 2. a 3. konference o termogra-
fii (Praha 1958 a 1961) a 4. konference o DTA 
v Bratislavě 1966 (cit.9). Tím se vytvořily podmínky pro 
tříletou periodu termoanalytických konferencí TERMA-
NAL existujících dodnes.  

Některé originální metody termické analýzy (TA) 
jsou spojeny s řadou významných českých a slovenských 
autorů, jako jsou S. Škramovský (statmographie = vážko-
vá/termo-gravimetrická měření)10,  I. Proks (Periodic TA)
(cit.11), J. Brandštetr (Enthalpiometrie)12, J. Komrska 
(Porometric TA)13, A. Bergstein  (Dielectric TA)14,  
S. Chromý (Photometric TA)15, V. Šatava (Hydrothermal 
TA)16, V. Balek  (Emanation TA)17, K. Tobola 
(Differential pressure analysis = DPA čili termomanome-
trie) nebo M. Vaniš (Accelerated TA)18. Za zmínku stojí 
i vývoj prvního komerčního TG přístroje TEGRA19. Ze 
sesterské oblasti kalorimetrie dlužno připomenout vysoko-
teplotní přístroj M. Roubala20,  isoperibolické kalorimetry 
V. Pekárka21 a V. Velicha22, nebo metodu měření teplotní 
difuzivity L. Kubičára23. Neméně zajímavé jsou i teoretic-
ké práce zaměřené na základy neizotermní kinetiky24,25, 
teorie měření teplotních gradientů26, využití DTA pro 
kvantitativní vyhodnocování27-31, inovační pojetí termody-
namiky32 a termodynamiku částečně otevřených systémů33 
či povahopis oscilačních módů v cementářské kinetice34 
nebo významný počin vytvoření základů teorie kalorime-
trických měření a související klasifikace přístrojů30,35. Nel-
ze opomenout ani prvotní konstrukční návrh využití žebro-
vaného kelímku pro kinetické účely31 a konstrukční návrhy 
prvotních přístrojů DTA36,37. Řada stěžejních termoanaly-
tických prací vzniklých v dobách ČSAV (1953-1992) byla 
publikována v časopisech Chemické listy a Silikáty v češ-
tině, a bohužel navzdory své závažnosti nejsou citovány. 
První česká kniha o DTA vznikla už v roce 1957 (cit.38) 
následovaná dalšími39-41, i když ucelená teorie DTA se 
vyvinula až s dvacetiletým zpožděním. Ze slovenských 
prací je třeba připomenout publikaci Kubičára42 a nejno-
vější publikaci nestora termické analýzy Ivo Prokse o vý-
znamných osobnostech termodynamiky43.  

 
Odborná skupina termické analýzy při ČSCH 

 
Společenská aktivita související s termickou analýzou 

měla své základy u konferencí pořádaných VŠCHT 
v letech 1956-1961 a která dokonce vyústila v podporu 
založení mezinárodní společnosti termické analýzy ICTA 
(Londýn a Aberdeen, 1965, následně Worcester, USA 
1968 -  R. Bárta, P. Králík a J. Šesták). Na 5. konferenci 
o DTA ve Smolenicích v roce 1970 vznikla báze pro zalo-
žení Slovenské skupiny termické analýzy (M. Vaniš, 
O. Koráb, V. Tomková, Š. Svetík, S. V. Fajnor, 
E. Smrčková, dnes už zesnulý P. Králík, A. Sopková, 
V. Jesenák, kde české zájmy zastupoval zesnulý 
A. Bergstein). Následně v roce 1972 byla ustavena také 
česká odborná skupina termické analýzy – OSTA (obr. 1), 
která plně rozvinula svoji činnost na 6. konferenci o ter-

mické analýze, tj. prvním z tradičních TERMANALu ve 
Vysokých Tatrách v roce 1973. 

Prvním předsedou české odborné skupiny (někdy 
označované také jako „Metropolitní teplozptytná společ-
nost“) byl Karel Habersberger, druhým předsedou byl 
Vladimír Balek (ÚJV a.s. Řež) a v období 1994 až 2008 
tuto funkci zastával Jaroslav Šesták (Fyzikální ústav 
AV ČR, v.v.i., v současné době Výzkumné centrum zá-
padočeského regionu za podpory MŠMT projektem 
CENTEM CZ.1.05/2.1.00/03.0088). Na počátku skupina 
pracovala ve složení uvedeném na obr. 1, kde zleva: Karel 
Tobola, Karel Habersberger (předseda), Miloš Nevřiva, 
zesnulý Jaroslav Rosický; dole: Pavel Holba, Milan Berán-
ek, Vladimír Balek (místopředseda) a Jaroslav Šesták 
(ICTA delegát). Tehdejší doyenové termické analýzy Ru-
dolf Bárta, Vladimír Šatava, Arnošt Bergstein, Arnošt 
Hrubý, Jiří Brandštetr nebo Ivo Proks na fotografii (obr. 1) 
chybí.  

Odborná skupina organizovala semináře, které byly 
zaměřeny na teoretické základy a přístrojovou techniku 
pro termickou analýzu. Mezi nejznámější se zcela jistě řadí 
seminář „Metody, kalibrace a standardizace v termické 
analýze“ (Mezní Louka, 1976, editor P. Holba), seminář 
„Přístrojová technika a standardy v termické analý-
ze“ (Chrudim, 1977, editor M. Nevřiva) či „Způsoby vy-
hodnocování křivek termické analýzy“ (Dobřichovice, 
1978, editor J. Šesták), které byly doprovázeny na tehdejší 
dobu odborně velmi kvalitními sborníky. Mezi významné 
aktivity odborné skupiny se zcela jistě řadí vytvoření čes-
ko-slovenského názvosloví termické analýzy45 a mezi nej-
významnější výstupy pak patří standardizační testy refe-
renčních látek pro kalibraci přístrojů termické analýzy, 
které se uskutečnily v laboratořích vysokých škol, akade-
mií věd či výzkumných ústavů v Čechách, ale také na Slo-
vensku. Výsledky těchto testů byly v roce 1990 vydány 
formou publikace Ústavu jaderného výzkumu s názvem 
„Standardizační testy referenčních látek pro kalibraci pří-
strojů termické analýzy“.  

Skupinu reprezentuje rozsáhlá publikační činnost, 

Obr. 1. „Metropolitní teplozpytná společnost” (1976) 



Chem. Listy 105, 803820 (2011)                                                                                                                                             Bulletin 

809 

která souvisí také s významnou citační odezvou (viz dále) 
a je spojena se jmény jako Arnošt Bergstein14, Antonín 
Blažek 19,41, Vladimír Šatava16,39,66, Jaroslav Rosický36, 
Rudolf Bárta28, Pavel Holba28,29,53,65, Jaroslav Šesták 
(cit.45,47-52,58,64), Vladimír Balek17,46,67, Jiří Brandštetr12, 
Arnošt Hrubý57, Jiří Málek63 a řadou dalších osobností 
termické analýzy. Všechny nelze zcela jistě vyjmenovat, 
neboť bychom určitě na někoho zapomněli.  

Odborná skupina se dále podílela na organizování 
letních škol termické analýzy a ve spolupráci se sloven-
skými termoanalytiky na organizování konferencí o ter-
mické analýze - TERMANAL, kdy první ročník se usku-
tečnil v roce 1973 a následně se další opakovaly s tříletou 
periodou. Vyvrcholením mezinárodní spolupráce byla 
Československá konference o termické analýze, která byla 
současně také 8. konferencí ICTA a uskutečnila se v roce 
1985 v Bratislavě. Vedle slovenských kolegů M. Hucl 
(předseda organizačního výboru konference), O. Koráb 
(tajemník), M. Vaniš (přístroje), V. Tomková, Š. Svetík 
a P. Králík asistovali také čeští spolupracovníci jako 
V. Balek (místopředseda), J. Šesták (odborný program), 
A. Blažek (sborník) a K. Habersberger (posterová sekce). 
Výsledkem byly nejen dva vynikající sborníky (vydány 
jako „Special issue of Thermochimica Acta“), ale i organi-
zování výročního setkání koncilu ICTA na zámku v Libli-
cích u příležitosti 20. výročí založení ICTA44.  

Jak již bylo uvedeno, vznik české odborné skupiny je 
datován do roku 1972 a byl inspirován založením Meziná-
rodní konfederace pro termickou analýzu (ICTA) v roce 
1965 (za spolupůsobnosti R. Bárty a J. Šestáka) a doplněna 
o kalorimetrii (ICTAC od r. 1992). Národní skupina je 
dosud členem této celosvětově působící odborné společ-
nosti ICTAC, která je asociovaná s IUPAC (v současné 
době za podpory MŠMT INGO II - projekt LG11027). 
Česká odborná skupina se stále aktivně účastní termoana-
lytických konferencí, které pořádají další národní odborné 
skupiny, např. na Slovensku (zmiňované TERMANALy), 
ale také v Polsku či Maďarsku. V této tradici pokračuje 
také současná sestava předsednictva OSTA, která pracuje 
ve složení zobrazeném na obr. 2 (zleva: Vít Plaček, David 
Sedmidubský, Miloš Nevřiva, Vladimír Balek (dřívější 
předseda), Jaroslav Šesták (předchozí předseda); dole: 
Václav Slovák (místopředseda), Petra Šulcová 
(předsedkyně), Jana Kovářová, Pavel Holba; chybí Jiří 
Málek (ICTAC delegát)), a to od r. 2008.  

V roce 2010 se v rámci 62. sjezdu asociací českých 
a slovenských chemických společností (Pardubice) podaři-
lo zařadit sekci „Termická analýza a kalorimetrie“, která 
byla historicky prvním setkáním termoanalytiků z Česka 
a Slovenska v rámci chemických sjezdů. Sekce termické 
analýzy a kalorimetrie byla odborným přínosem pro všech-
ny účastníky, neboť umožnila nejen vzájemnou výměnu 
poznatků a zkušeností z oblasti termické analýzy a kalori-
metrie, ale přispěla také k prohloubení kontaktů a navázaní 
nové spolupráce mezi účastníky a tím samozřejmě 
k dalšímu rozvíjení zájmu o termickou analýzu. Je potěšu-
jící, že program 64. ročníku sjezdu chemiků bude opět 
zahrnovat tuto odbornou sekci.   

Mezi významnou spolupráci národních termoanalytic-
kých skupin Česka, Maďarska, Polska a Slovenska se zce-
la jistě řadí organizování společné česko-maďarsko-polsko
-slovenské termoanalytické konference, kdy první společ-
né setkání termoanalytiků ze „čtyř států“ uspořádala ma-
ďarská skupina (kterou vede Csaba Novák) v květnu 2007 
(Sopron), které se uskutečnilo v rámci oslav 100. výročí 
založení Maďarské chemické společnosti.  Druhý ročník 
této společné konference se uskutečnil ve dnech 30.8. až 
3.9.2009 v Zakopaném (Polsko) pod záštitou „Polish Soci-
ety of Calorimetry and Thermal Analysis“, v jejímž čele 
stojí prof. Barbara Pacewska. V červnu 2011 se uskutečnil 
již 18. ročník TERMANALu, který byl zároveň třetím 
ročníkem společné česko-maďarsko-polsko-slovenské 
termoanalytické konference, a byl organizován „Pracovní 
skupinou pro termickou analýzu a kalorimetrii na Sloven-
sku“, jejímž předsedou je prof. Peter Šimon (STU 
v Bratislavě, SR). Další, v pořadí již čtvrtý ročník, se pak 
uskuteční v Pardubicích (ČR) v roce 2013, který bude 
organizovat česká odborná skupina. 

 
Citační ohlasy 

 
Pro hodnocení oboru termické analýzy lze použít 

standardní hodnotu impaktního faktoru časopisu (IF), který 
představuje průměrný počet citací průměrné publikace 
v daném vědeckém časopisu v průběhu dvou let. Ukazuje 
se, že tento scientometrický54 ukazatel je prozatím nejob-
jektivnějším kritériem pro hodnocení vědecké práce a to 
spolu s počtem citací daného odborného článku (obvykle 
na základě údajů Web of Science – WOS)54-56. 

Pozoruhodná jsou některá 40letá výročí stěžejních 
prací v termické analýze. Jedním z nejcitovanějších čes-
kých termoanalytiků je Arnošt Hrubý, který syntetizoval 
a zanalyzoval stovky světově originálních chalkogenido-
vých sloučenin, a který v roce 1972 publikoval pojednání 
popisující sklotvornou tendenci na základě experimentálně 
stanovených charakteristických teplot získaných pomocí 
DTA57, dodnes nazývanou „Hrubý glassforming coeffi-
cient“. Tento jeho článek, publikovaný v Česko-

Obr. 2. Odborná skupina termické analýzy ČSCH (2008) 
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slovenském časopise pro fyziku (IF=0,57), získal 372 cita-
cí a stal se nejlépe citovanou publikací tohoto časopisu 
v celé jeho historii (který bohužel v důsledku finančních 
potíží přestal v roce 2006 existovat). 

Hledání vhodné charakterizace skel a popisu jejich 
krystalizace vedl v k dalšímu odbornému pojednání tento-
krát publikovanému v časopise Thermochimica Acta (IF= 
1,75) a dodnes citovanému jako „Šesták-Berggren kinetic 
equation“ (navíc zajímavým tím, že oba autoři se v roce 
1969 spolupodíleli i na založení tohoto časopisu). Tento 
článek58 získal 562 citačních odkazů a tím se stal nejlépe 
citovaným článkem v celé historii tohoto časopisu a to 
v rozsahu jeho téměř 22 tisíc dosud publikovaných článků, 
čímž předstihl citovanost následující publikace 
o termoporometrii59 nebo o modulované DTA60 o více než 
200 citací. Tento citační efekt lze přirovnat např. s 520 
citacemi porovnatelné „Jander diffusion equation“61. Před-
chůdcem tohoto článku58 bylo pojednání o kinetice neizo-
termních procesů25 publikovaném v českém časopise Sili-
káty (IF=0,66) už v roce 1967, který opět dosáhl největší 
citovatelnosti v rámci celé historie tohoto časopisu s 61 
citačními odkazy. Kinetika je pravidelným námětem ter-
moanalytických publikací a v Journal of Thermal Analysis 
and Calorimetry (IF=1,59) zaujímá vůdčí místo 
v citovanosti, např. nejlépe citovaným článkem je práce 
T. Ozawy62 s více než tisíci citacemi. Dlužno podotknout, 
že čeští autoři zde nezůstávají pozadu, jmenovitě Jiří Má-
lek, který získal rekordních 200 citací63 v období kratším 
než 20 let nebo (cit.64) IF=3,29 s 119 citacemi, (cit.65) IF= 
1,36 s 33 citacemi nebo (cit.66) IF=1,79 s 122 citacemi  Za 
zmínku stojí i světově uznávaná metoda emanační termic-
ké analýzy (cit.67)  IF=1,79 s 54 citacemi, která je dokonce 
komerčně dostupná (fy. Netzsch). Tyto údaje lze porovnat 
s Chemickými listy (IF=0,72) kde jsou nejlépe citované 
články (cit.68) a (cit.69)  s 298 a 122 citacemi. 

Petra Šulcová, Jaroslav Šesták,  
Pavel Holba  a Vladimír Balek   
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Odborná setkání 

Termická analýza ve Vysokých Tatrách 
 
Ve dnech 27.6. až 29.6.2011 se ve Staré Lesné setkali 

příznivci termické analýzy a kalorimetrie, neboť se zde 
uskutečnil již 18. ročník „Conference on Thermal Analysis 
and Calorimetry - TERMANAL“, který byl spojen s třetím 
ročníkem “Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanaly-
tical Conference“. Letošní ročník organizovala slovenská 
odborná skupina pro termickou analýzu a kalorimetrii, 
v jejímž čele stojí prof. Peter Šimon.  

Na konferenci se sešlo 60 účastníků z Polska, Česka, 
Slovenska, Maďarska, Německa, Španělska a také Austrá-
lie, kteří v přátelské atmosféře diskutovali o termické ana-
lýze. Celkem zaznělo 20 přednášek a bylo vystaveno 
téměř 30 plakátových sdělení, které byly zaměřeny na 
využití metod termické analýzy pro nejrůznější oblasti 
výzkumu. Bohatá fotodokumentace z konference je 
k nahlédnutí na www.chtf.stuba.sk/v4conference. 

Přitom první společné setkání termoanalytiků ze „čtyř 
států“ uspořádala maďarská skupina v květnu 2007 
(Sopron), které se uskutečnilo v rámci oslav 100. výročí 
založení Maďarské chemické společnosti.  Druhý ročník 
společné konference v roce 2009 (Zakopané) organizovala 
„Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis“, 
kterou vede prof. Barbara Pacewska.  

Další, v pořadí již čtvrtý ročník, pak proběhne 
v Pardubicích v roce 2013, který bude organizovat odbor-
ná skupina termické analýzy ČSCH.   

Na webových stránkách OSTA (www.vscht.cz/ach/
osta) mohou zájemci o termickou analýzu najít informace 
o dalších akcích z této oblasti. Nejbližší bude 64. sjezd 
asociací českých a slovenských chemických společností, 
který se uskuteční v Olomouci a v rámci jehož programu 
bude opět zařazena sekce „Termická analýza a kalorime-
trie“. Vzhledem k tomu, že v příštím roce česká odborná 
skupina oslaví 40. výročí svého vzniku stejně jako sloven-

ská skupina termické analýzy a kalorimetrie, bude tato 
příležitost využita právě k oslavě založení „teplozpytu“ 
v České i Slovenské republice. 

 
Petra Šulcová, 

 předsedkyně Odborné skupiny termické analýzy ČSCH 
 
 
13th International Symposium  
on Electroanalytical Chemistry 

 
Ve dnech 19-22. srpna 2011 zorganizovala State Key 

Laboratory of Electroanalytical Chemistry Čínské akade-
mie věd v Changchunu mimořádně úspěšné symposium 
o elektroanalyticke chemii, které jasně dokumentovalo 
další obrovské pokroky asijské vědy v oblasti elektroanaly-
tické chemie. Více než 400 čínských a více než 100 zahra-
ničních účastníků z 22 zemí si vyměnilo zkušenosti 
a představy týkající se současného stavu a budoucího smě-
řování elektroanalytické chemie. A je nutné konstatovat, že 
tón v tomto směřování stále výrazněji určují vědci ze zemí 
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