FROM THE SPHERE OF SCIENCE
ivotní jubileum prof. Ing. Zdeòka Podìbradského, CSc.
Významného ivotního jubilea se v tomto roce doil
pøední ekonom, vìdec a pedagog, specializovaný na ivoèinou výrobu.
Odborné vzdìlání získal na Provoznì ekonomické fakultì VZ Praha v roce 1955. Volba povolání byla u nìho
jednoznaèná  pedagogická dráha. Po ukonèení studia
nastoupil na katedru zemìdìlské ekonomiky na Vysoké
kole zemìdìlské v Praze jako asistent, od roku 1958 jako
odborný asistent, v té dobì blízký spolupracovník a ák
prof. Loma. Zajioval semináøe a cvièení pøedmìtu zemìdìlská ekonomika s postupnì stále výraznìji profilujícím zájmem o ekonomiku ivoèiné výroby.
V roce 1963 obhájil kandidátskou disertaèní práci a od
té doby a do roku 1970 zabezpeèoval kompletnì celou
výuku zemìdìlské ekonomiky pro zootechnický smìr na
Agronomické fakultì.
V roce 1970 musel z politických dùvodù odejít z VZ
Praha a následnì nastoupil na místo vìdeckého pracovníka Výzkumného ústavu ivoèiné výroby v Praze-Uhøínìvsi, kde pùsobí plných 32 let a do souèasnosti.
V roce 1990 byl pøeveden do kategorie vedoucí vìdecký
pracovník a stal se vedoucím oddìlení ekonomiky ivoèiné výroby VÚV.
Jeho vìdecká a publikaèní èinnost je mimoøádná. Zpracoval 76 výzkumných zpráv, podílel se na pøípravì
a realizaci øady uiteèných provoznì ekonomických projektù, z nich nutno jmenovat ekonomiku hybridizaèního programu v chovu prasat (1. cena ÈSAZV v roce 1971)
a v chovu ovcí (cena ÈAZV v roce 1983). Publikoval pøes
400 vìdeckých prací a odborných èlánkù a kniních publikací. Zúèastnil se zpracování vysokokolských uèeb-

nic v oblasti ekonomiky ivoèiné výroby, zvlátì chovu
skotu a prasat a øady skript.
Jetì v prosinci 1989 pøijal nabídku k návratu k pedagogické práci na vysoké kole. Stal se opìt èlenem katedry zemìdìlské ekonomiky a dodnes zajiuje pøednáky ze zemìdìlské ekonomiky na Agronomické fakultì,
dnes Èeské zemìdìlské univerzity v Praze.
Na jaøe 1990 byl jmenován na základì habilitaèního øízení docentem pro obor ekonomika zemìdìlství. Od února 1992 byl na základì profesorského øízení jmenován
profesorem pro obor ekonomika agrokomplexu.
Ve své profesní kariéøe se plnì vìnoval nejen pedagogické, ale pøedevím vìdecké práci s vynikajícími výsledky. Ocenìní bylo vyjádøeno medailemi Èeské akademie
zemìdìlských vìd, Èeské zemìdìlské univerzity i Výzkumným ústavem ivoèiné výroby. Od prvního vydání
v roce 1991 jsou jeho ivotopisná data a zásady stále
uvádìny v encyklopedii Kdo je kdo v Èeské republice.
Rovnì èlenství ve vìdecké radì provoznì ekonomické fakulty ÈZU, VÚ ivoèiné výroby, dlouholeté èlenství v redakèní radì vìdeckého èasopisu Zemìdìlská
ekonomika, vedení odboru ekonomiky, øízení, informatiky a sociologie pøi ÈAZV, pùsobení v zemìdìlské komisi
Obèanského fóra v období 1989 a 1992, komoditních
radách pøi Agrární komoøe ÈR, pomoc pøi zakládání odbytových drustev a øada dalích pozoruhodných èinností vyjadøují aktivity a ocenìní jeho práce.
Pøejeme vynikajícímu vìdeckému pracovníkovi, pièkovému odborníkovi v oblasti ekonomiky ivoèiné výroby a výbornému pedagogovi mnoho zdraví a sil do dalí
práce a ivota.
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