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Zemřel prof. Ing. Jiří Davídek, DrSc.
Profesor Jiří Davídek, emeritní děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze, náhle zemřel
17. 4. 2015 ve věku 83 let. Prof. Ing. Jiří Davídek, DrSc., byl
významnou vědeckou a společenskou osobností v oboru
potravinářských věd, uznávanou jak mezi tuzemskou, tak
i zahraniční odbornou veřejností.
Po absolvování Fakulty potravinářské technologie VŠCHT
v Praze v roce 1954 působil šest let ve Výzkumném ústavu
potravinářského průmyslu v Praze, kde v rámci řádné vědecké
aspirantury vypracoval pod vedením školitele Dr. Ing. Jiřího
Frágnera disertační práci na téma „Nové způsoby stanovení
některých flavonoidů“, kterou v roce 1958 na Vysoké škole
chemicko-technologické úspěšně obhájil. V roce 1960 přešel na VŠCHT na katedru chemie a zkoušení potravin jako
odborný asistent, a krátce nato v roce 1962 se habilitoval.
V letech 1965–1967 absolvoval zahraniční vědeckou stáž v Kanadě na základě stipendia získaného od National Research
Council Ottava. Vědeckou hodnost doktora technických
věd získal v roce 1970 obhajobou práce „Studium kyseliny
5´–inosinové jako indikátoru biochemických změn v mase“.
Profesorem pro obor chemie a technologie potravin byl
jmenován v roce 1972.
V letech 1973–1989 byl děkanem Fakulty potravinářské
a biochemické technologie VŠCHT, v letech 1976–1991 byl vedoucím katedry chemie a zkoušení potravin. Na této katedře,
která byla a je garantem studijního oboru Chemie a analýza
potravin, byly pod vedením prof. Davídka profilovány předměty navazující na Chemii potravin (Reakční mechanismy
v chemii potravin, Potravinářská aditiva a kontaminanty),
na Analýzu potravin (Speciální analýza potravin, Senzorická
analýza, Bioanalytické metody, Mikrobiologické zkoumání
potravin), na Výživu a hodnocení potravin a další.
Po celou dobu svého aktivního pedagogického a vědeckého působení na VŠCHT vychoval prof. Davídek celou
řadu studentů a aspirantů (doktorandů), z nichž mnozí se
stali předními odborníky a autoritami v oboru a pokračují
tak v jeho práci. I po dosažení důchodového věku pracoval
prof. Davídek až do posledních chvil svého života na částečný
úvazek na VŠCHT, kde předával své bohaté odborné, pedagogické i životní zkušenosti studentům a mladším spolupracovníkům. K našemu časopisu Listy cukrovarnické a řepařské měl
prof. Davídek velice blízký vztah i s ohledem na to, že jeho
manželka, Ing. Eva Davídková, CSc., roz. Kopecká, je dcerou dlouholetého hlavního redaktora Listů cukrovarnických,
Dr. Ing. Rudolfa Kopeckého.
Významný je rovněž podíl prof. Davídka na organizaci
tuzemských i zahraničních konferencí, z nichž uvádíme např.
mezinárodní konference Chemical Reactions in Foods a z tuzemských Symposia o nových směrech výroby a hodnocení
potravin (letos již 45. ročník), v posledních třiceti letech
pořádaných tradičně ve Skalském Dvoře. Vznik takovýchto
symposií byl iniciován snahou dát příležitost k pravidelnému
setkávání pracovníkům výzkumu, výroby a kontroly potravin
nejen z celé potravinářské sféry, ale i z oblastí, které s výrobou
a hodnocením potravin bezprostředně souvisejí, tedy z oblasti
zemědělské, lékařské, ekonomické i dalších.
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Profesor Davídek byl autorem velké řady odborných
publikací v našich i zahraničích časopisech a rovněž autorem
a spoluautorem knižních publikací. Jeho vědecká činnost byla
oceněna mnohými cenami a medailemi, z nichž uvádíme
např. Hanušovu medaili, která je nejvyšším vyznamenáním
Společnosti za vědecké dílo. Prof. Davídek ji získal v roce
2002. V letech 1980–1990 byl prof. Davídek místopředsedou
České akademie zemědělských věd.
Trvale byla spojena činnost prof. Davídka s časopisem
Czech Journal of Food Sciences, kde působil do poslední
doby jako jeden z nejaktivnějších členů mezinárodní ediční
rady, pečlivě pročítal a hodnotil stovky rukopisů, které došly
do redakce.
Prof. Davídek byl, vedle svého vědeckého oboru, také
velkým znalcem výtvarného umění. V kulturních a uměleckých kruzích měl řadu osobních přátel, pravidelně a aktivně
vystupoval i na vernisážích výstav.
Tímto krátkým příspěvkem bychom chtěli vyjádřit dík
prof. Davídkovi za práci, kterou odvedl po dobu svého
působení na VŠCHT v Praze a při výchově odborníků i pro
cukrovarnický průmysl. Všichni, kdo jej znali, jsou zarmouceni
jeho odchodem a budou na něho s úctou vzpomínat. Čest
jeho památce.
Pavel Kadlec
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