
Úvod 
 
 Vedení Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze si je vědomo 
významu vědeckovýzkumných aktivit pro rozvojové záměry fakulty. Jednou z akcí, které 
posuzují tuto skutečnost, je uspořádání již tradiční, v pořadí třetí, mezinárodní vědecké 
konference ve dnech 27. a 28. září 1994 v areálu VŠZ v Praze-Suchdole na téma: 

 
 

"AGRÁRNÍ PERSPEKTIVY III.:  TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ". 
 

 
 Vědecká konference byla zahájena 27. září 1994 v aule VŠZ v Praze plenárním 
zasedáním, v jehož rámci vystoupili reprezentati pořádající školy, VÚZE, Ministerstva 
zemědělství, Agrární komory a zahraniční hosté. 
 
 Jednání konference v druhém dni probíhalo ve čtyřech sekcích, které byly zaměřeny 
na problematiku ekonomiky, managementu a marketingu, informatiky, agrární politiky a 
sociologie. 
 
 K ústřednímu tématu konference, věnovanému trvale udržitelnému rozvoji, vystoupili 
účastníci z pořádající PEF VŠZ v Praze, zástupci partnerských vysokých škol z ČR a SR, 
odborníci z vědeckovýzkumné základny a státní správy resortu, zástupci zemědělské 
manažerské praxe a hosté z partnerských universitních a výzkumných institucí z Německa 
(nových i starých spolkových zemí), Nizozemí, Polska, Švédska, Švýcarska, Ukrajiny, USA a 
Velké Británie. 
 
 Z celkového počtu více než 100 příspěvků prezentovaných v rámci konference nebylo 
možno několik příspěvků zařadit do tohoto sborníku s ohledem na nesplnění prodlouženého 
termínu dodání písemného textu. 
 
 Trvale udržitelný rozvoj a neodkladnost realizace s ním spojených záměrů, jsou 
spojeny s překračováním hranic národních suverenit, omezených strategií ekonomického 
zisku i izolovaných vědeckých disciplín. 
 
 Záměrem konference je přispět k vymezení a naplňování strategie trvale udržitelného 
rozvoje zemědělství a venkova. 
 



 Vedení PEF VŠZ v Praze nemá pochyb o prospěšnosti a nezbytnosti podobných 
setkání na dané téma pro celý agrární sektor. 
 
 Komplexnost a neodkladnost řešení problematiky trvale udržitelného rozvoje si 
nepochybně vyžádá trvalou a rostoucí pozornost z pohledu celé VŠZ v Praze z hlediska 
orientace výzkumné i pedagogické činnosti i z hlediska kooperace navenek. 
 
 Závěrem si vedení PEF VŠZ v Praze dovoluje ocenit finanční participaci 
UNIVERSAL BANKY, a.s., Ústí nad Labem a též Dr. Sandy Ricoona, University of 
Missouri, na vydání tohoto sborníku a zajištění průběhu konference. 
 
 
Listopad 1994         Svatoš Miroslav 
           děkan 
          PEF VŠZ v Praze



 


