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Návrh habilitačnej komisie na udelenie titulu docent
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Habilitačná komisia
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Predseda VR FZKI – prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Návrh habilitačnej komisie na udelenie titulu docent:
Ing. Gabrielovi Kuczmanovi, PhD.
Habilitačná komisia bola so súhlasom VR FZKI SPU v Nitre konanej dňa 17.apríla 2018
vymenovaná predsedom VR FZKI SPU v Nitre v zložení:
Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Ján Supuka , DrSc. – FZKI SPU v Nitre
členovia:
prof. Ing. Zdena Rózová,CSc. – FPV UKF v Nitre
doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc. – Arborétum Borová hora TU Zvolen
Oponenti habilitačnej práce boli so súhlasom VR FZKI SPU v Nitre konanej dňa 17. apríla
2018 vymenovaní predsedom VR FZKI SPU v Nitre v zložení:
1. prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc.
- Ateliér Domova spol. s.r.o. Bratislava
2. prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
- FZKI SPU v Nitre
3. doc. Ing. arch. Jan Vaněk, CSc.
- FAPPZ ČZU v Prahe
Habilitačná komisia v zmysle § 1 ods. 15 Vyhlášky č. 6/2005 MŠ SR z 8. decembra 2004
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov
docent a profesor v znení neskorších predpisov, na základe predložených dokladov,
oponentských posudkov, odborného posúdenia habilitačnej prednášky, výsledku obhajoby
habilitačnej práce na svojom zasadnutí dňa 24.októbra 2018 komplexne zhodnotila úroveň
pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti menovaného s týmto výsledkom:


Pedagogická činnosť

Komisia pozitívne hodnotí tematicky pomerne širokú činnosť Ing. Gabriela Kuczmana PhD.
v pedagogickej oblasti, a to najmä na základe preukaznej výučby 10 predmetov na
akreditovaných študijných programoch Krajinná a záhradná architektúra, Biotechnika
parkových a krajinných úprav. Predmety výučby s ťažiskom na cvičenia a ateliéry sú
zamerané na parkovú tvorbu, krajinnú tvorbu, ateliéry záhradnej tvorby, ateliéry verejnej
a vyhradenej zelene, na obnovu zelene vidieckeho sídla, ako aj kurz záhradno-krajinného
dizajnu.


Vedecká činnosť

Komisia konštatuje, že menovaný intenzívne pracoval aj v oblasti vedeckej činnosti, keď bol:
−
Vedúcim riešiteľom 1 projektu KEGA
1

Vedúcim riešiteľom 1 projektu GA – SPU
Vedúcim riešiteľom spolu 22 tvorivo- umeleckých praktických projektov
(registrovaných v databáze výstupov)
Spolu riešiteľom 7 projektov KEGA
Spolu riešiteľom 1 projektu VEGA

−
−
−
−


Publikačná činnosť

Publikačná činnosť

spolu

Výstupy vo Web of Science, alebo Scopus

1

Výstupy v kategórii A

1

Výstupy v kategórii B

2

Výstupy v kategórii C

25

Výstupy v kategórii D

40

Kategórie ohlasov
Kód

Počet

Názov kategórie

1

12

Citácie v zahraničných a domácich publikáciách registrované v citačných
indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS

2
3

70

4

Citácie v zahraničných a domácich publikáciách neregistrované v citačných
indexoch

▪

Vedecká a výskumná profilácia Ing. Gabriela Kuczmana, PhD.

Činnosť habilitanta v danej oblasti je zameraná na krajinnú a záhradnú architektúru, tvorbu
architektonických kompozícií s prioritným uplatnením rastlinných zložiek, t.j. drevín a bylín
v urbanizovanom prostredí ako aj vo voľnej krajine. V rámci tohto zamerania, vlastnú
profesionálnu orientáciu sústreďuje na problematiku krajinnej a sídelnej zelene s dôrazom na
revitalizáciu a nové stvárnenia plôch a priestranstiev v podmienkach slovenského vidieka. Je
autorom viacerých projektov evidovaných v Centrálnom registri umeleckej činnosti. Je
odborníkom vo svojej profesii, ako krajinný architekt sa spolupodieľal na návrhoch
aj realizácii mnohých úprav v krajine a vo vidieckych sídlach. Pôsobí taktiež ako lektor pre
problematiku krajinárskych a sadovníckych úprav.
Jeho pôsobenie je v súlade s pedagogickým a vedeckým zameraním FZKI SPU v Nitre a so
študijným odborom 6.1.17 Krajinná a záhradná architektúra,
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Úroveň habilitačnej prednášky

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 24.10.2018 so začiatkom o 9:00 h v Pavilóne
záhradnej architektúry D-FZKI, v posluchárni TD-01, Tulipánova 7, Nitra. Prednesená
habilitačná prednáška mala názov: „Revitalizácia verejných priestorov na Slovenskom
vidieku“. Habilitačnej prednášky sa zúčastnili, 3 členovia habilitačnej komisie, 3 oponenti
habilitačnej práce, 11 členov Vedeckej rady FZKI SPU v Nitre, 25 členov akademickej obce
a hostí.
Prednáška mala logickú stavbu, obsiahla širšie súvislostí obnovy, revitalizácie a rozvoja tak
verejných priestorov, ako aj ucelených urbanistických riešení vidieckych sídiel s dôrazom na
ich vegetačné štruktúry. Uviedol niekoľko príkladov vecného riešenia modelových obcí,
ktoré boli súčasťou výučby študentov v rámci ccvičení, tvorivých ateliérov, alebo
komplexných terénnych ateliérov typu workshopov a letných škôl.
V rámci diskusie vystúpilo 10
účastníkov habilitačnej prednášky.
Prednáška sa uskutočnila v časovom limite 45 min., mala jasný obsah, vnútornú
štruktúru a odbornú úroveň. Prednáška bola spracovaná v programe Power Point
a prezentovaná pomocou dataprojektora, kde autor použil vhodnú kombináciou textu
a grafických (projektových) názorných ukážok. Prednáška mala dobrú didaktickú úroveň
a poslucháčov udržiavala v kontinuálnej pozornosti a záujme.
Otázky položené habilitantovi v rámci vedeckej rozpravy boli zodpovedané vecne, na
dobrej teoretickej a odborno- praktickej úrovni.
 Úroveň obhajoby habilitačnej práce
Obhajoba habilitačnej práce na tému: „Aplikácia krajinno-architektonických
stratégií vo výskume a tvorbe vidieckej krajiny“ sa uskutočnila dňa 24.10.2018, rovnako
v Pavilóne záhradnej architektúry D-FZKI so začiatkom 10:30 h v posluchárni TD-01,
Tulipánova 7, Nitra .
Po stručnej prezentácii podstatnej časti habilitačnej práce, prítomní oponenti predniesli
svoje posudky, ktorí v nich jednoznačne konštatovali, že Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
predložil vo svojej habilitačnej práci celý rad aktuálnych a originálnych výsledkov výskumu,
nových poznatkov a podnetov k ďalšiemu vedeckému bádaniu v oblasti hodnotových znakov,
obnovy a rozvoja vidieckej krajiny a vidieckych sídiel. Habilitačná práca mala netradičný, ale
metodicko-novátorský obsah, ktorý je inšpiráciou pre ďalší výskum a uplatnenie vo
vzdelávaní.
Na základe celkového vyhodnotenia činnosti habilitanta, habilitačná komisia
predkladá pre VR FZKI SPU v Nitre nasledovný záver :
Záver
Habilitačná komisia, na základe vyhodnotenia všetkých predložených dokumentov, na
základe vyhodnotenia habilitačnej prednášky a priebehu obhajoby habilitačnej práce,
odporúča Vedeckej rade FZKI SPU v Nitre udeliť pánovi Ing. Gabrielovi Kuczmanovi,
PhD. titul docent v študijnom odbore 6.1.17 Krajinná a záhradná architektúra.

Predseda:

Dr. h. c. prof. Ing. Ján Supuka , DrSc.

………………………………….

členovia:

prof. Ing. Zdena Rózová,CSc.
doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.

………………………………..
…………………………………

V Nitre, dňa 24.10.2018
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