
Úvodní slovo 

 V souladu se strategií rozvoje PEF VŠZ v Praze věnuje vedení PEF značnou pozornost 

vědeckovýzkumným aktivitám. V této souvislosti patří mezi již tradiční a úspěšné akce vědecká 

konference na téma "Agrární perspektivy II. - transformační fáze", která se konala za početné 

zahraniční a domácí účasti ve dnech 22. až 23. září 1993 v areálu VŠZ v Praze. 

 Naše dosavadní zkušenosti nás utvrzují v poznání, že právě akademická půda vytváří velmi 

příznivé a nezastupitelné prostředí pro prezentaci a zprostředkování výměny rozdílných a více či 

méně nezávislých názorů odborníků ze sféry pedagogické a výzkumné, jakož i odborné 

veřejnosti z České republiky a zahraničí. 

 V rámci jednání konference vystoupili účastníci z pořádající PEF VŠZ v Praze, zástupci 

partnerských vysokých škol z ČR a SR, odborníci z vědeckovýzkumné základny a státní správy 

resortu, účastníci ze zemědělské manažerské praxe a hosté z partnerských univerzitních 

pracovišť v Německu, Nizozemí, Polsku, Švédsku, Švýcarsku, Ukrajině a Velké Británii. 

 Jednání konference bylo zahájeno plenárním zasedáním v aule VŠZ v Praze. V jeho rámci 

přednesl prof. ing. Jan Hron, DrSc., děkan PEF VŠZ v Praze, příspěvek zaměřený na strategii 

rozvoje PEF VŠZ v Praze. Další příspěvky přednesené zástupci státní správy resortu, finanční 

sféry a pořádající fakulty se zabývaly budoucností českého zemědělství a obecnější 

problematikou agrárních perspektiv ve vztahu ke sféře ekonomiky, financí a informatiky. 

 Další jednání vědecké konference se uskutečnilo v rámci čtyř základních sekcí s vymezenými 

tematickými okruhy: 

I. sekce - EKONOMIKA (30 příspěvků) 

 1. Privatizace a transformace v agrárním sektoru 

 2. Formování agrárního trhu 

 3. Ekonomická a právní regulace agrárního sektoru 

 4. Vliv vnějšího prostředí na agrární sektor 

 5. Změny agrárně politických koncepcí ve světě 

II. sekce - MANAGEMENT A MARKETING (23 příspěvků) 

 1. Řízení a organizace podnikových funkcí a procesů 

 2. Podnikatelské projekty a strategické řízení 

 3. Manažerské činnosti a jejich profesionalizace 

 4. Marketing v APK 

 5. Poradenská činnost v APK 

III. sekce - INFORMATIKA (21 příspěvků) 

 1. Nové metody ve zpracování informací 



 2. Optimalizační metody v zemědělství 

 3. Statistická analýza ekonomických a technologických  procesů v zemědělství 

IV. sekce - PEDAGOGIKA (18 příspěvků) 

 1. Koncepce výuky na PEF 

 2. Formování osobnosti vysokoškolského studenta 

 3. Výuka humanitních věd na VŠ neuniverzitního směru 

 S ohledem na omezené časové možnosti nebylo možno uvést všechny přihlášené referáty, a 

proto byla dodatečně vytvořena možnost vystoupení v rámci seminářů katedry zemědělské 

ekonomiky a katedry řízení ve dnech 7. a 8. října 1993. V průběhu celé konference bylo 

prezentováno celkem 92 příspěvků, z nichž 18 bylo předneseno zahraničními účastníky. 

 Na základě průběhu a výsledků vědecké konference "Agrární perspektivy II. - transformační 

fáze" lze konstatovat, že základní záměr a cíle pořádání konference byly splněny. Za ně 

považujeme především vytvoření platformy pro prezentaci nezávislých názorů, získání 

nenahraditelné zpětné vazby pro výuku studentů či pro orientaci ekonomického výzkumu, 

vytváření tradice pravidelného setkávání, navazování kontaktů absolventů PEF, domácích a 

zahraničních hostů v podpůrném vztahu k poslání PEF VŠZ v Praze ap. 

 Zásadní systémové změny, k nimž v ČR v současnosti dochází, musí respektovat dlouhodobou 

strategii rozvoje, která je nesmyslná bez zahrnutí tzv. globálních aspektů. Pragmatická řešení 

nerespektující výše uvedené na úseku zemědělství, výzkumu a školství představují v tomto 

smyslu velice značná rizika. Pořádání vědeckých konferencí a prezentace nezávislých názorů 

zcela nepochybně přispívá k omezování tohoto reálného nebezpečí. 

 Závěrem si dovoluji vyslovit přesvědčení, že založená tradice pořádání vědeckých konferencí na 

PEF VŠZ v Praze s tematickým zaměřením na agrární perspektivy svým způsobem přispívá k 

odstraňování bariér na cestě k prosperující tržní ekonomice. 
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