KATEDRA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY, FPV UKF V NITRE

OPONENTSKÝ POSUDOK
K ŽIADOSTI O VYMENOVANIE ZA PROFESORA

Doc. Ing. Dušana Igaza, PhD.

Posudzovaný inauguračný spis uchádzača predstavuje ucelený materiál, ktorý spĺňa
všetky náležitosti, ktoré sú nevyhnutné pre vymenovanie žiadateľa o vymenovanie za
profesora.
Pedagogická

činnosť

doc.

Ing.

Dušana

Igaza,

PhD.

prebiehala

na

katedre

biometeorológie a hydrológie SPU v Nitre od roku 1998 v pozícii odborného asistenta
a docenta. Treba vyzdvihnuť jeho aktivity a prínos pre študijný odbor v pozícii prodekana
a vedúceho katedry. V rámci pedagogickej praxi zabezpečuje osem predmetov. Po získaní
titulu „docent“ predstavuje jeho pedagogická činnosť 7 rokov. Všetký ukazovatele
pedagogickej aktivity inauguranta sú splnené nad požadované kritériá.
Vedecko-výskumná a publikačná činnosť predstavuje významnú oblasť hodnotenia,
v ktorej sú splnené všetky kritériá, vrátane ohlasov a vytvorenia vedeckej školy. Podstatné
ukazovatele v podobe výstupov publikačnej činnosti v skupine A a B sú splnené nad
požadované plnenie. Vysoko je prekročené aj plnenie citácií vo WoS a SCOPUS. V rámci
budovania vedeckej školy sú prekročené plnenia výchovy doktorandov a zvlášť riešenie
vedecko-výskumných a edukačných projektov. Môžeme povedať, že vedecko výskumná
a publikačná oblasť inauguranta je splnená nadštandardne.
Ostatná odborná činnosť v zmysle kritérií pre vymenovanie za profesora je pokrytá
množstvom aktivít, ktoré odrážajú vysokú aktivitu a zainteresovanosť uchádzača v oblasti
vedeckej spolupráce s ústavmi a vedeckými inštitúciami doma aj v zahraničí. Významná je aj
činnosť inauguranta vo vedeckých a profesijných spoločnostiach vrátane redakčných rád
vedeckých periodík a členstva vo vedeckých radách. Vysoký podiel predstavujú v ostatných

aktivitách aj ocenenia a množstvo zahraničných pobytov na významných univerzitách
v Európe, USA a Kanade.

Záverečné stanovisko
Po zhodnotení podkladov pre inauguračné konanie konštatujem, že doc. Ing. Dušan Igaz,
PhD. spĺňa schválené kritériá nadštandardne vo všetkých ukazovateľoch, tak v oblasti
vedeckej ako aj v pedagogickej. Inaugurant je významnou vedecko-pedagogickou
a vedeckou osobnosťou akceptovanou aj v medzinárodnom kontexte. Jeho doterajšie
aktivity na SPU v Nitre významne prispeli k vytvoreniu a rozvoju vedeckej školy, ktorá má
perspektívu predovšetkým v oblasti integrovaného manažmentu povodí a krajiny.
Doc. Ing. Dušan Igaz, PhD. spĺňa podmienky na vymenovanie za profesora v zmysle
platných kritérií schválených VR SPU v Nitre a odporúčam inauguračnej komisii
vymenovať uchádzača za profesora v študijnom odbore 6.1.11 Krajinárstvo.

V Nitre 21. 8. 2017

prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.

