FROM THE SPHERE OF SCIENCE
Nad úmrtím prof. Zdeòka Sokola
Dne 8. 2. 2002 zemøel po dlouhé tìké nemoci ve vìku
nedoitých 73 let prof. Ing. Zdenìk Sokol, CSc., pracovník Výzkumného ústavu zemìdìlské ekonomiky v Praze.
Patøil ke pièkovým pedagogickým pracovníkùm a pøedním zemìdìlským ekonomùm ÈR.
Zdenìk Sokol se narodil 17. 3. 1929 v Zaové u Vsetína
v rodinì venkovského kantora. Jeho otec byl uèitelem
v øadì míst na Valasku a Slovácku, byl jedním
z nadených pøedstavitelù této nároèné profese, který
vidìl smysl svého ivota ve výchovì nejmladí generace. Zde zøejmì spoèívají koøeny vztahu Zdeòka Sokola
k uèitelskému povolání. Patøil k neobyèejnì schopným
a studenty velmi oblíbeným a oceòovaným profesorùm
tehdejí Vysoké koly zemìdìlské. Sám mìl pedagogickou práci velmi rád, dovedl studenty zaujmout, a to
i v oboru, který byl tehdy silnì zpolitizován. Jeho pøednáky v rámci pøedmìtu Politická ekonomie byly studenty vysoce navtìvované, protoe je koncipoval
nedogmaticky a v irích souvislostech obecné národohospodáøské teorie. Vysokokolská skripta Úvod do
studia národního hospodáøství (1968) patøila k vyhledávaným uèebnicím na VZ zejména proto, e pan profesor umìl prezentovat i nejsloitìjí problémy nejen
srozumitelnì, ale i tak, aby pøednesená látka studenty
zaujala.
Zdenìk Sokol vystudoval gymnázium ve Zlínì a dále
pokraèoval ve studiích na tehdejí Vysoké kole hospodáøských vìd v Praze. Po absolvování vysoké koly byl
ve 2.polovinì 50. let pøijat na katedru politické ekonomie
Vysoké koly zemìdìlské v Praze v Dejvicích. Zde pùsobil i poté, kdy se kola pøestìhovala do Prahy 6-Suchdola. Na provoznì-ekonomické fakultì VZ pøednáel do
roku 1970. V tomto roce musel práci vysokokolského
profesora v dùsledku normalizaèního procesu spolu
s desítkami kolegù potrestaných za úèast v obrodném
procesu 60.let opustit. Ke kodì mladé generace byl tehdy jeho odborný rùst v nejproduktivnìjí fázi jeho ivota na více ne deset let násilnì pøeruen, pøestoe patøil
ke veobecnì uznávaným odborníkùm.
Po vynuceném odchodu z VZ pracoval Zdenìk Sokol
øadu let ve funkci koordinátora kooperaèního sdruení

pro spoleènou rostlinnou výrobu v Jednotných zemìdìlských drustvech se sídly v Lukavci a Píseèné ve východních Èechách. A koncem 70. let mu bylo umonìno
se opìt lépe profesnì uplatnit a v roce 1979 byl pøijat do
Ústavu racionalizace øízení a práce v Praze. Tento ústav
byl v roce 1990 transformován na Èeský institut agrární
ekonomiky, kde pùsobil jako pøední vìdecký pracovník.
V roce 1990 byl Zdenìk Sokol rehabilitován a jmenován vysokokolským profesorem.
Pøestoe mìl nejlepí pøedpoklady pro vysoce teoretickou vìdeckovýzkumnou èinnost a zpracoval celou øadu
pøíkladných výzkumných prací, byl pøedevím vynikajícím pedagogem. Nikdy nebyl zamìøen jen úzce profesnì,
ale byl èlovìkem vpravdì renesanèních zájmù, zajímajícím se ivì o poezii, divadlo, literaturu, ale i historii a kulturu v irokém pojetí.
V roce 1993 byl Èeský institut agrární ekonomie slouèen s bývalým Výzkumným ústavem ekonomiky zemìdìlství a výivy a vznikl Výzkumný ústav zemìdìlské
ekonomiky, ve kterém prof. Zdenìk Sokol pùsobil a do
své smrti.
V polistopadovém období se výraznì podílel na pøípravì strategie radikální ekonomické reformy v agrárnì potravináøském komplexu, intenzivnì se vìnoval analýze
hospodaøení v podnikové sféøe v zemìdìlství, výraznì
participoval na metodické pøípravì Zprávy o stavu zemìdìlství ÈR. Aktivnì se zapojil do prací souvisejících
s posuzováním dopadu vstupu ÈR do EU na èeské zemìdìlství. Poslední odborná sta prof.Ing. Zdeòka Sokola
vyla koncem roku 2001 ve vìdeckém èasopise Ekonomika po¾nohospodárstva pod názvem Hlavní tendence
vývoje zemìdìlství a zemìdìlské politiky ÈR v roce
2000.
Pan profesor Sokol pracoval pro VÚZE i v dobì, kdy
mu nemoc ji nedovolovala do ústavu docházet, prakticky do posledních dnù svého ití. Patøil k lidem, jim je
práce celoivotním posláním, vdy mu pøináelo radost
podílet se na øeení odborných problémù a íøit vìdìní
zejména mezi mladou generací. Byl nejen uznávaným
a respektovaným ekonomem, ale i výraznou a oblíbenou
osobností, na kterou nelze zapomenout.
Doc. Ing. Tomá Doucha, CSc., øeditel VÚZE Praha
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