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OSOBNÍ

K PADESÁTINÁM ING. VLADIMÍRA POURA, CSc.
Vladimír Pour se narodil 13. 8. 1959 v Praze. Studoval
obor Výroba cukru a cukrovinek na Støední prùmyslové kole potravináøské technologie v Praze (19741978) a pokraèoval ve studiu technologie potravin na Vysoké kole chemicko-technologické v Praze. Studia zakonèil obhájením
diplomové práce na Katedøe chemie a technologie sacharidù
v roce 1982.
Po ukonèení vysoké koly nastoupil ing. Pour do Výzkumného ústavu cukrovarnického v Praze Modøanech.
V tomto ústavu pracoval jako samostatný výzkumný pracovník v letech 19821992. Podílel se na øeení øady významných výzkumných úkolù v oboru technologie cukru a získal
i mnoho cenných praktických zkueností pøi spolupráci
s cukrovarnickým prùmyslem. V prùbìhu své èinnosti na VÚC
Praha prohluboval své teoretické vìdomosti a zapojil se do
aspirantského studia na VCHT, kde mu byla po úspìné
obhajobì kandidátské disertaèní práce v roce 1994 udìlena
vìdecká hodnost kandidát technických vìd.
Dalí mezinárodní zkuenosti získal ing. Pour bìhem své
odborné stáe u firmy Philips, Cambridge v roce 1989 a zapojením do programu European Union Tempus/Jen na Metropolitan University v Manchesteru. V letech 19941995 pracoval ing. Pour ve firmì Realitcenter s. r. o., Praha v pozici
poradce v oblasti marketingu a úèetnictví, v letech 19921994
jako technicko-ekonomický poradce.
V roce 1995 byl pøijat jako odborný asistent na Ústav
chemie a technologie sacharidù Vysoké koly chemickotechnologické v Praze, kde pracuje dosud. Ing. Pour
posílil novì se rozvíjející ekonomické discipliny na
VCHT, zejména v oblasti marketinku. V rámci celé
Fakulty potravináøské a biochemické technologie
zajiuje výuku pøedmìtù Management a marketing, Ekonomika podniku a Marketing potravináøských výrobkù. Ty navazují na teoretickou výuku
základù ekonomie a ing. Pour zde úspìnì vyuívá svých praktických vìdomostí a zkueností.
Ing. Vladimír Pour se podílí na výuce v magisterských bakaláøských studijních programech.
Vzhledem ke svým zkuenostem z pøedchozího
pobytu na VÚC Praha, je vynikajícím vedoucím
technologických a procesních laboratoøí. Od svého nástupu na VCHT se trvale vìnuje rozvoji
výuky potravináøského inenýrství, zejména
v oblasti moderních separaèních procesù potravináøských a biochemických výrob. Zaslouil se
významnou mìrou o rozvoj Laboratoøe potravináøských procesù, která patøí mezi unikátní pracovitì v pedagogické i výzkumné oblasti v Èeské
republice a je velmi oceòována návtìvami ze zahranièních univerzit a výzkumných ústavù. Ing.
Pour má zejména zásluhu na rozvoji celého spektra moderních membránových separací, èitìní
odpadních vod od nebezpeèných polutantù pomocí fotokatalýzy, výraznì se také podílí na výzkumu krystalizace cukrovin a vlastností cukerných roztokù.
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Ing. Vladimír Pour stále udruje úzký kontakt s praxí
a v posledních letech se napø. významnì podílí na aplikaci
mìøení obsahu kyseliny mléèné v cukrovarnických meziproduktech. Vzhledem ke svým vynikajícím znalostem a schopnostem v oblasti poèítaèového software a hardware zastupuje ústav v oblasti rozvoje poèítaèové techniky na fakultì a své
znalosti pøedává studentùm v pøedmìtu Aplikovaná výpoèetní technika. Ing. Pour vede nebo konzultuje kadoroènì
nìkolik diplomových nebo bakaláøských prací se zamìøením jednak na marketing a jednak na procesy v technologiích
sacharidù. Ovládá anglický a ruský jazyk, co mu umoòuje
podílet se na výuce v angliètinì v mezinárodním programu
Erasmus pro studenty z Evropské unie.
Jubilant se významnì podílí na výzkumu fakulty, zejména Výzkumného zámìru FPBT v oblasti potravináøských procesù a jejich øízení. Je autorem nebo spoluautorem prací v øadì
vìdeckých a odborných èasopisù a pøednáek èi posterù na
mnoha národních i mezinárodních konferencích.
Ing. Pour je zdatným sportovcem, rád cestuje a podniká
turistické a cykloturistické výlety.
Pøejeme ing. Pourovi stále hodnì elánu do dalí práce
pøi rozvoji moderních smìrù výzkumu na VCHT, schopnost
udret sobì vlastní nadhled nad problémy i atmosféru pohody a pøátelství, kterou kolem sebe íøí, trvale dobrou kondici
a spokojený osobní ivot.
Zdenìk Bubník
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