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Pedagogická aktivita
Pedagogická činnosť uchádzača predstavuje súvislú pedagogickú prax na SPU v Nitre od
roku 1997 po súčasnosť a 10 rokov po ziskaní titulu docent. Vyučoval a vyučuje celý rad
predmetov súvisiacich s vodou v krajine, jej kvalitou a udržateľným hospodárením. Nemenej
významný je podiel uchádzača v oblasti úspešného ukončenia záverečných prác domácich
aj zahraničných študentov na oboch stupňoch štúdia.
Vedecko-výskumná činnosť a publikačná aktivita
Vedecko-výskumné aktivity uchádzača sú založené nielen na dobrej teoretickej a metodickej
príprave a zručnostiach, ale aj na dobrých základoch z potrieb poľnohospodárskej praxe,
ktoré nadobudol ešte počas pôsobenia na Pôdohospodárskom projektovom ústave v Nitre.
Výskum prezentoval v rámci riešenia množstva projektov COST, APVV, Poľskej grantovej
agentúry, Vega, Kega a ďalších. V súčasnosti sa zapája formou prípravy projektov v rámci
Horizontu 2020 a Interreg. Publikačné výstupy prezentujú príspevky evidované vo Web of
Science alebo Scopus v počte 10 a počet citácií evidovaných vo WoS má 45. Tématicky
všetky príspevky korešpondujú so študijným odborom. Za veľký prínos je potrebné poukázať
pri

publikovaní

vedeckých

monografií

v domácich

a zahraničných

vydavateľstvách,

zameraných na kvalitu vody, problematiku zavlažovania a klimatickej zmeny vo vzťahu
k vode v krajine. Rovnako dôležité sú aj prezentácie na vedeckých konferenciách, vrátane
príspevkov prezentovaných v zborníkoch zo zahraničných aj domácich konferencií.
Vedecká výchova
Inaugurant sa aktívne podieľa na vzdelávaní a vedení doktorandov ako školiteľ. V súčasnosti
sú ukončení štyria doktorandi z toho jeden zo zahraničia a traja sú vo vedení. Témy
dizertačných prác úzko korešpondujú s vedeckým zameraním inauguranta a to od zanášania
vodných nádrží, cez retenciu vody a jej využívanie a ochranu.

Ostatná odborná činnosť
Významným prínosom inauguranta je aj rozvoj a podpora vedeckej školy, ktorá je založená
na riešení vedeckých projektov a na riešiteľstve v rámci Centra excelentnosti pre integrovaný
manažment povodí – CEIMP. Významne prispel aj k vybudovaniu laboratória na výskum
kvality povrchových a podzemných vôd a sedimentov vo vodných tokoch a nádržiach. Jeho
súčasné výskumné aktivity riešia veľmi aktuálne problémy s pôsobením extrémnych javov
súvisiach s vodou v krajine, od problematiky povodní po prejavy sucha v povodiach. Za
pozoruhodné

považujem

v poľnohospodárskej

aj

a lesnej

riešenie
krajine

problémov

a zvlášť

súvisiacich

udržateľným

s pohybom

vodným

vody

hospodárstvom

v urbanizovanej krajine miest a obcí. Inaugurant je akreditovaným lektorom pre 5 odborných
kurzov súvisiacích s problematikou poľnohospodárskej krajiny, jej využívania a manažmentu.
Inaugurant sa aktívne zapája aj do problematiky rezortných inštitúcií ako expert alebo člen
komísií. Významne sa podieľa na rozvoji odboru aj formou členstiev v redakčných radách,
vedeckých radách a pri organizovaní vedeckých podujatí, kurzov a letných škôl. Napokon
treba vysoko oceniť medzinárodné aktivity a spoluprácu inauguranta.

Hodnotenie
Doc.

Ing.

Ľuboš

Jurík,

PhD.

predstavuje

významnú

osobnosť

vedy,

výskumu

a vysokoškolskej praxe, ktorý je akceptovaný na mnohých pracoviskách v zahraničí a to
nielen v rámci Európy, ale aj Ameriky, Afriky a Ázie. Uchádzač splňa podmienky na
vymenovanie za profesora v zmysle platných kritérií schválených VR SPU v Nitre
a podmienky na vymenovanie za profesora v

§1 ods. 2 vyhlášky, preto odporúčam

inauguračnej komisii, aby navrhla doc. Ing. Ľuboša Juríka, PhD. na vymenovanie za
profesora v študijnom odbore 6.1.11. Krajinárstvo.

V Nitre 25.7. 2019
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