FROM THE SPHERE OF SCIENCE
K ivotnímu jubileu doc. Ing. Vladimíra Jeníèka, DrSc.
Ani se vìøit nechce, e je to ji 70 let, co se u Jeníèkù
narodil syn Vladimír. Dùleité je, e se jich v souèasné
dobì doívá v plné ivotní síle a e má stále chu se zapojovat do tvùrèí práce. Mohu to s plnou váností konstatovat, nebo jsme spolu jednak studovali na VZ a od
té doby jsme v dalích letech, dobrých, zlých a opìt dobrých, spolu ukrajovali ivota bìh, i kdy kadý na jiných
místech. Nakonec jsme se opìt setkali na pùdì Èeské
zemìdìlské univerzity v Praze.
Doc. Vladimír Jeníèek, DrSc., v souèasné dobì pedagogický pracovník ÈZU v Praze, je dlouholetým pøedsedou redakèní rady vìdeckého èasopisu Zemìdìlská
ekonomika. Významné ivotní jubileum a nae dlouholeté pøátelství mne opravòuje k tomu, abychom se ohlédli
zpìt a pøipomnìli si dùleité mezníky v ivotì jubilanta,
zrekapitulovali si jeho dosavadní vìdeckou a pedagogickou práci.
A do roku 1955 lo o období pøípravy na povolání,
kterým se v závìreèné fázi stalo studium na Provoznì ekonomické fakultì Vysoké koly zemìdìlské v Praze, tehdy
jetì v Dejvicích, které ukonèil promocí ve slavném Karolinu.
Po ukonèení studia nastoupil do provozního oddìlení
ÈSAZV, od roku 1957 pracoval v ekonomickém oddìlení
Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni.
V roce 1960 pøeel do Národohospodáøského ústavu
v Praze, kde v roce 1964 obhájil kandidátskou disertaèní
práci zabývající se problematikou vztahù mezi zemìdìlstvím a prùmyslem, èím získal dalí titul a vìdeckou hodnost kandidáta ekonomických vìd.
V dobì pùsobení v Národohospodáøském ústavu absolvoval dvì zahranièní stáe: v roce 1965 a 1966 to bylo
studium na Centre Européen Universitaire (Francie)
v sekci ekonomických vìd a v roce 1968 Seminar in American Studies v Salzburgu.
Pøiel rok 1970. V rámci provìrek, aè nestraník, byl proputìn ze zamìstnání. Nael si místo ve Výzkumném ústavu zahranièního obchodu, avak i odtud musel odejít. Od
roku 1972 pracoval 15 let ve Výzkumném ústavu ekonomiky zemìdìlství a výivy v Praze. Bìhem pùsobení ve
VÚEZV obhájil v roce 1987 na Vysoké kole ekonomické doktorskou disertaèní práci na téma Èeskoslovenské
a svìtové zemìdìlství, co pøidalo k jeho jménu dalí
písmenka a druhou teèku. Po roce 1990 byl zástupcem
øeditele VÚEZV.
Vedle vìdecké práce je charakteristická i pedagogická
èinnost. V období 19781991 pøednáel na Vysoké kole

ekonomické zprvu podnikovou ekonomiku, pozdìji na
Obchodní fakultì mezinárodní ekonomickou integraci,
svìtovou ekonomiku a zahranièní obchod.
Od roku 1992 pùsobí v rámci Institutu tropického
a subtropického zemìdìlství na Èeské zemìdìlské univerzitì v Praze-Suchdole. Zde se v roce 1993 habilitoval,
take k sedmi písmenùm svého jména pøipojil svou usilovnou prací dalích deset písmenek a tøi teèky. V souèasné dobì se podílí i na výuce na katedøe ekonomiky
zemìdìlství na Provoznì ekonomické fakultì v oblasti
svìtového zemìdìlství, svìtového agrárního obchodu
a evropské integrace.
Ve své odborné èinnosti se dlouhodobì zabývá makroekonomickými otázkami, svìtovým hospodáøstvím,
zahranièním obchodem, hospodáøskou politikou a globálními problémy ve svìtovém hospodáøství. Jistì iroký zábìr, aby jeden èlovìk staèil sledovat tyto oblasti
vìdecké èinnosti, drel krok s novými poznatky a navíc
je dokázal i pedagogicky prodat.
Je logické, e jeho práce byla provázena øadou publikací, vìdeckých a odborných èlánkù v pøeváné vìtinì
v oblasti makroekonomiky a svìtové ekonomiky. Jen
devìt kniních publikací pøedstavuje rozsah 1 719 stran,
z nich citujme alespoò ty poslední: ivotní prostøedí
a trvale udritelný rozvoj v soustavì globálních problémù (PHARE  MP 1996), Globální problémy ve svìtové
ekonomice (Economia, Praha 1998) a Globalizace svìtového hospodáøství (nakladatelství Beck, Praha 2002).
Vedle toho, e øadu let zastává funkci pøedsedy redakèní rady vìdeckého èasopisu Agricultural Economics (Zemìdìlská ekonomika), pøipomeòme jeho èlenství v Èeské
ekonomické spoleènosti pøi ÈAV, v ÈAZV jako èlen pøedsednictva, její se stal nyní èestným èlenem a dále èlenství ve Vydavatelské radì ÈAZV a v redakèní radì
èasopisu Agricutura tropica et subtropica. Doc. Jeníèek
je èlenem vìdeckých rad VE Praha a ITSZ ÈZU Praha.
Tolik strohý výèet 47letého vìdeckého a pedagogického pùsobení doc. Ing. Vladimíra Jeníèka, DrSc. v oblasti
zemìdìlství. Lze si jen pøát, aby tato plodná èinnost
i nadále a tak úspìnì pokraèovala. Naemu jubilantovi
je tøeba popøát pøedevím hodnì zdraví, ivotní svìesti
(které se mu bohatì dostává), osobní pohody a do pøítích let jetì hodnì dobrých nápadù. Jistì to není pouze
mé osobní pøání, ale pøání okruhu spolupracovníkù z naí
brane.
Jen to nejlepí, Vladimíre.

Prof. Ing. Zdenìk Podìbradský, CSc., ÈZU v Praze
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