
Zápis ze schůze výboru OS reologie ČSCH konané 9. prosince 2019 
 

Přítomni:  Pekař, Rieger, Strachota, Tihon, Zatloukal. 
Omluveni:  Machač, Štern Večeř. 
 

1) Informace z Evropské reologické společnosti 

• Byly zřízeny nové www stránky ERS (https://rheology-esr.org/) 
• 18th International Congress on Rheology proběhne 2.-7.8. 2020, Rio de Janeiro, Brazil 

(http://icr2020.com/). 19th International Congress on Rheology pak proběhne v řeckých Aténách, a to 
již v roce 2023. 

• Příští AERC konference proběhne 7-9.4. 2021, Sevilla, Spain (https://rheology-esr.org/aerc-
2021/welcome/?). AERC 2022 pak 13.-16.4., Leeds, UK.  

• Polsko se stalo součástí ERS (delegát, prof. Marek Dziubinsky). 

2) Další informace 

• OS Reologie jako jedna z prvních odborných skupin vytvořila nové webové stránky v rámci rodiny 
webových stránek ČSCH na adrese http://osreo.csch.cz, a to dne 7.2.2018. Aktualita, která má 
k dnešnímu dni 1768 zhlédnutí je na stránkách ČSCH k dispozici zde: 
http://www.csch.cz/2018/02/07/os-reologie-ma-nove-webove-stranky/ 

• Na 70. sjezdu chemiků, který proběhl 9.-12.9. 2018, Zlín, OS Reologie zorganizovala sekci „Reologie“ 
(http://sjezd70.csch.cz/cs/sekcie/reologie). Celkem se jednalo o 7 přednášek a 3 postery. 

• Ve dnech 30.-31. 2019 proběhla ve Zlíně mezinárodní reologická konference „Novel Trends in 
Rheology VIII” (http://noveltrends8.ft.utb.cz/index.html). Konference se zúčastnila řada vynikajících 
odborníků z celkem 10 různých zemí (Japonsko, USA, Kanada, Portugalsko, Belgie, Švédsko, Německo, 
Rakousko, Slovensko, Česká republika), a to jak z akademické (59%) tak průmyslové sféry (41%). 
Poprvé byla udělena cena za nejlepší poster (Riza Saari, the Japan Advanced Institute of Science and 
Technology). Celkem 62 účastníků. Další ročník této mezinárodní konference s názvem Novel Trends in 
Rheology IX se uskuteční 27.-28. července 2021 (http://noveltrends9.ft.utb.cz/) 

• Společnost the Society of Plastics Engineers, která sdružuje celkem 22 500+ členů z 84 zemí, umožňuje 
členství studentům zdarma, a to na následujících webových stránkách: 
https://www.4spe.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3275 
Na oblast reologie se specializují např. Czech Republic-East Europe Section a Applied Rheology Section, 
které s OS Reologie spolupracují. 

• Dne 29.10.2019 bylo na zasedání Hlavního výboru České společnosti chemické oznámeno, že 72. sjezd 
chemiků, proběhne 6.-9. září 2020, Praha (http://sjezd72.csch.cz).  

 3) Plán další činnosti na rok 2020 

• Seminář „Inženýrská reologie VI“ se uskuteční na ÚMCH AVČR (začátek června, Strachota). 
• Provést aktualizaci a doplnění webových stránky OS Reologie (např. uvést informace o možnostech 

vzdělání v oblasti reologie, atd.). 
• Zvážit možnost organizace vyžádaných popularizačních přednášek v oblasti reologie na domovských 

institucích členů výboru OS Reologie v termínech schůzí výboru. 
• Příští schůzka výboru proběhne v červnu v rámci plánovaného semináře „Inženýrská reologie VI“ a na 

jejím programu bude též příprava voleb výboru OS Reologie pro období 2021-2025 (bude upřesněno). 
 

Zapsal:  Tihon 
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