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K p�íjemným životním událostem náleží jubilea, 
p�edevším ta, která m�žeme oslavit ve zdraví a p�i neochabující 
tv�r�í �innosti. V kv�tnu minulého roku jsme m�li p�íležitost 
poblahop�át k životnímu jubileu „75 let“ našemu nestárnoucímu 
u�iteli, univerzitnímu kolegovi, panu profesoru Prof. Ing. Ji�ímu 
Petrovi, DrSc., Dr.h.c. Jubileum se dá oslavovat rozli�nými 
zp�soby, a malé p�ipomenutí dosažených životních a profesních 
úsp�ch� oslavence rozhodn� k nim náleží nejen jako ocen�ní 
vykonané práce, také jako podn�t pro pracovníky nastupující 
mladé generace. Vzhledem k tomu, že pan profesor se 
v posledních více než deseti letech intenzivn� v�nuje systém�m 
ekologického zem�d�lství, m�li bychom využít mimo�ádné 
p�íležitosti vzniklé probíhající konferencí k ekologickému 
zem�d�lství a v�novat jednání této v�decké konference jako 
dárek panu profesoru Petrovi za angažovanost, pedagogický a 
v�decký p�ínos v oblasti ekologických p�stebních systém�. Tím, 
že v�k není u pana profesora kritériem tv�r�í �innosti, 
p�ipome�me si zárove� alespo� n�které úsp�chy a aktivity, 
kterými p�isp�l k rozvoji v�dy a vzd�lání od ukon�ení 
vysokoškolského studia na VŠZ Praha. 

Profesor Petr náleží k nejznám�jším a praxí 
nejžádan�jším pracovník�m �ZU. Získal postavení p�edního 

�eského specialisty pro obilniny a luskoviny, výzkumn� se v�nuje vývoji rostlin, tvorb� výnosu a p�stebním 
technologiím, kvalit� rostlinné produkce a ekologickým p�stebním systém�m. Obory výzkumné �innosti odpovídají 
disciplínám výuky, které p�ipravoval a také prakticky vyu�oval. Má významný podíl na formování nových studijních 
obor� na fakult�, p�edevším zam��ených na kvalitu produkce a nebo ve specializaci na ekologické a alternativní 
zem�d�lství. Celý sv�j život v�noval práci na kated�e rostlinné výroby FAPPZ a ve prosp�ch �ZU. Výsledky dosažené 
ve v�decké a pedagogické �innosti, spolu s organiza�ními schopnostmi a koncepcí dalšího rozvoje univerzity p�isp�ly 
ke zvolení pana profesora do funkce rektora �ZU. V uvedené nejvyšší akademické funkci na univerzit� v letech 1990 
až 1994 se aktivn� podílel na transformaci pražské zem�d�lské univerzity na univerzitu evropského typu. 

Tv�r�í v�decké �innosti se bez p�erušení v�nuje i v sou�asné dob�. Stále náleží k nejúsp�šn�jším �ešitel�m 
v�deckých projekt� na fakult�. Velmi rozsáhlá je �innost publika�ní. �ada odborných knih, které se spoluautory 
p�ipravil, byla p�eložena do cizích jazyk�. K nejvýznamn�jším náleží knihy „Tvorba výnosu hlavních polních plodin“, 
„Po�así a výnosy“, „Intenzívní obilná�ství“ a „Ekologické zem�d�lství“. Za bohatou knižní publika�ní �inností se 
skrývá intenzívní v�decká práce, p�edstavovaná p�vodními v�deckými pracemi, vyžádanými referáty na v�deckých 
konferencích a záv�re�nými zprávami výzkumných úkol�. Pan profesor se stal uznávanou v�deckou kapacitou doma a 
v Evrop�. Stykem s praxí se významn� podílel na využívání poznatk� v�dy. Za celoživotní v�deckou práci v oblastech 
biologie obilnin, teorie tvorby výnosu zrnin, jakosti obilovin a ekologického zem�d�lství mu byl ud�len v roce 1999 na 
švédské zem�d�lské univerzit� v Uppsale �estný doktorát agronomie (Dr.h.c.). 

Svých pedagogických a v�deckých zkušeností využívá i v další �innosti, nap�. je p�edsedou redak�ní rady 
v�deckého �asopisu �ZU „Scientia Agriculturae Bohemica“ a odborného �asopisu „Úroda“, p�edsedal komisi GA�R, 
je �lenem v�decké rady univerzity. Soust�ed�nou prací s doktorandy katedry se podílí na výchov� mladé v�decké 
generace, které p�edává zkušenosti a prosazuje zahrani�ní kontakty a spolupráci. Jako p�íklad m�žeme uvést ekologické 
zem�d�lství, jehož rozvoji významn� napomohla intenzivní spolupráce s Dr. Ing. Josefem Dlouhým ze Zem�d�lské 
univerzity v Uppsale - hostujícím profesorem �ZU, a úzká spolupráce s dalšími odbornými pracovníky z �R. 

Za dobu svého p�sobení na univerzit� získal celou �adu ocen�ní, k posledním náleží soška bohyn� úrody Ops, 
která byla panu profesoru Petrovi ud�lena rektorem za p�ínos univerzit� p�i p�íležitosti oslav 100 let zem�d�lské 
univerzity v Praze v roce 2006. 

 

Do dalšího �tvrtstoletí p�ejeme pevné zdraví a hodn� osobních úsp�ch�. 


