FROM THE SCIENTIFIC SPHERE
Jubileum doc. Ing. Tomáe Douchy, CSc.
Doc. Ing. Tomá Doucha, CSc., øeditel Výzkumného
ústavu zemìdìlské ekonomiky a èlen redakèní rady èasopisu Zemìdìlská ekonomika, se 27. záøí doívá edesáti let. Patøí mezi známé osobnosti nejen vìdecké obce
u nás a v zahranièí, ale i v celé zemìdìlské veøejnosti.
Vedle zmiòovaných funkcí je èlenem pøedsednictva
ÈAZV, výkonného výboru Evropské asociace zemìdìlských ekonomù (EAAE), èlenem Svìtové asociace zemìdìlských ekonomù (IAAE), Vìdecké rady Èeské
zemìdìlské univerzity a celé øady dalích organizací.
Vysokokolské studium zahájil na Provoznì-ekonomické fakultì Vysoké koly zemìdìlské v Praze a zakonèil
diplomovou prací na katedøe zemìdìlské statistiky. Své
první zamìstnání nastoupil v roce 1966 v JZD Úholièky,
Praha-západ, kde zastával funkci støediskového ekonoma; krátce pracoval v Zemìdìlském nákupním
a zásobovacím podniku Praha jako referent pro investièní výstavbu. Pozdìji se angaoval ji spíe v oblastech
úzce navazujících na výzkumnou, resp. pedagogickou
èinnost. Od roku 1969 pracoval ve Výpoèetním ústavu
VZ ve funkci analytika-programátora se zamìøením na
ekonomicko- matematické modelování. Na Generálním
øeditelství VHJ STS a v ZS Praha-Vinoø se podílel na zavádìní automatizace øízení. Od roku 1980 pracoval ve Výzkumném ústavu ekonomiky zemìdìlství a výivy Praha
(VÚEZV) jako vedoucí oddìlení ASØ s úkolem koordinovat øeení výzkumných úkolù v rámci Státních programù ekonomického výzkumu (SPEV) za danou oblast.
V roce 1981 získal titul kandidáta vìd v oboru zemìdìlská ekonomika.
Následnì pracoval ve Výzkumném ústavu ekonomiky
ZPoK, který byl v roce 1989 transformován na Èeský institut agrární ekonomiky (ÈIAE), kde zastával funkci námìstka øeditele pro výzkum a souèasnì byl i odpovìdným øeitelem øady výzkumných úkolù aplikaèní povahy.V roce 1993 byl z ÈIAE a federálního VÚEZV vytvoøen Výzkumný ústav zemìdìlské ekonomiky (VÚZE),
kde pracoval ve funkci zástupce øeditele pro výzkum.
Od 1. øíjna 1998 byl jmenován øeditelem a tuto funkci zastává i v souèasnosti.
Doc. Ing. Tomá Doucha je autorem a spoluautorem
øady publikací vydaných doma i v zahranièí. Prestiních
publikací, tj. domácích a zahranièních monografií, èlánkù
v zahranièních èasopisech a pøíspìvkù na zahranièních
nebo mezinárodních konferencích bylo v rámci habilitaèního øízení zaevidováno 59 a v rámci dalích publikaèních
aktivit, tj. pùvodních èlánkù v èeských vìdeckých èi
odborných èasopisech a pùvodních pøíspìvkù na vìdec-

kých konferencích bylo uvedeno 116. Habilitaèní práci
s oznaèením Variantní hodnocení dopadù vstupu zemìdìlství ÈR do podmínek EU úspìnì obhájil v rámci
habilitaèní pøednáky v roce 2001.
Osobnì se s jubilantem znám od roku 1980 a od této
doby mohu detailnì sledovat jeho profesní rùst. Tìitì
jeho aktivit vidím pøedevím ve vìdeckovýzkumné èinnosti, která je ale velmi bohatì doprovázena intenzivní
osvìtovou, pøednákovou a pedagogickou èinností
doma i v zahranièí. V íøení výzkumných a odborných
poznatkù se zvlátì silnì angauje po roce 1990,
v souvislosti se zásadními spoleèenskými zmìnami, kdy
plnì vyuívá svých rozsáhlých znalostí z oboru zemìdìlská ekonomika; jeho významnou pøedností jsou i dobré
jazykové znalosti. Úèastnil se øady krátkodobých studijních pobytù ve vyspìlých zemích (Velká Británie, USA,
SRN aj.); navázal øadu institucionálních a osobních kontaktù, které dále rozvíjel ve funkci øeditele ústavu i jako
èlen Výkonného výboru sítì FAO/NAP pro výzkum zemìdìlských politik zemí SVE, expertní skupiny OECD pro
vztahy Východ-Západ v agrárním sektoru a v souèasnosti i jako èlen pøedstavenstva Ekosociálního fóra Evropy se sídlem v Bruselu.
Obecnì se jubilantovi dostává vysokého ocenìní od
spolupracovníkù a odborných partnerù zejména proto, e
vystupuje v rámci odborných jednání fundovanì, s odpovídající znalostí problematiky a s plným nasazením.
Perfektní znalost ekonomických reálií v nároèném prostøedí EU umoòuje ústavu, který øídí, relativnì rychle
nalézat odpovìdi na èetné dotazy nadøízených státních
orgánù, zejména pak ministerstva zemìdìlství a to v takové podobì, aby informoval o skuteèném stavu vìcí bez
ohledu na to, jak budou pøijaty jednotlivými podnikatelskými skupinami operujícími na èeském agrárním trhu.
Objektivnost poskytovaných poznatkù byla a je zásadním poadavkem u vech výstupù VÚZE v polistopadovém období.
Je velice obtíné komplexnì zhodnotit celkový rozsah
èinnosti a odpovìdnosti doc. Ing. T. Douchy a není to
konec koncù ani cílem tohoto pøipomenutí, nicménì nutno konstatovat, e ke vem svìøeným úkolùm pøistupuje
s vysokou odpovìdností a s dùrazem na jejich finální
kvalitu.
Na závìr chci upøímnì popøát jménem svým i vech
pracovníkù ústavu doc. Ing. Tomái Douchovi k jeho ivotnímu jubileu pevné zdraví, a se mu i nadále daøí plnit
vechny nároèné úkoly ku prospìchu nejen ústavu, ale
celého èeského zemìdìlství.
Ing. Josef Kraus, CSc., VÚZE Praha
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