
Posudek k žádosti o „vymenovanie profesorom“ pana doc. Ing. Karola Ujházyho, PhD., 

pracovníka Katedry fytológie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene 

 

Posudek k žádosti o „vymenovanie profesorom v obore lesnícka fytológia“ byl zpracován 

v souladu s § 5 odst. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. 

 

ZHODNOCENÍ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI  

Dlouholetá pedagogická činnost Karola Ujházyho je pozitivně hodnocena jeho studenty – měl 

jsem možnost hovořit a také přijmout na stáži několik absolventů lesnictví na TU Zvolen, kteří 

prošli výukou Karola Ujházyho a vždy panovala shoda na zajímavé výuce, lidsky slušném 

přístupu pedagoga a ve finále konstatování, že předměty vyučované Karolom Ujházym měly 

smysl. Škála 8 vyučovaných předmětů je sice pestrá, ale vždy mají stejný základ – vegetaci, její 

dynamiku, syntaxonomii a související problematiku, která je uchazeči vlastní, rozumí jí a 

vyučuje ji na vysoké úrovni.  

 

ZHODNOCENÍ VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI  

Vědecká práce Karola Ujházyho má pozoruhodný kontinuální vývoj. To dnes není obvyklé, řada 

vědců mění témata svých výzkumů podle nových trendových témat, což nemusí být nutně 

špatně, ale v případě výzkumu dynamiky vegetace nejenom lesních společenstev vyžaduje 

vědecká práce vytrvalost, práci s dlouhými datovými řadami a trpělivost. Karol Ujházy je 

přesně reprezentantem systematického přístupu. Od studií zaměřených na sekundární sukcesi 

na dříve odlesněných plochách, přes systematický výzkum dynamiky bylinného patra nejenom 

přirozených temperátních lesů až po syntaxonomické a biodiverzitní studie ve velkých 

mezinárodních týmech se Karol Ujházy postupně vypracoval na mezinárodně respektovaného 

vědeckého pracovníka. Ve výše zmíněných oblastech vědy je Karol Ujházy dnes ve vědecké 

komunitě vnímán jako „reprezentant“ Slovenska, koordinující sběr dat, poskytující souhrnné 

datové podklady do mezinárodních týmů a samozřejmě spolupracující na jejich zpracování, 

interpretaci a publikaci. Měl jsem možnost spolupracovat a diskutovat v minulosti s Karolom 

Ujházym na výše uvedených vědeckých tématech a mohu osobně potvrdit jeho dlouhodobý 

kvalitativní vědecký vzestup. 

 



Nelze opomenout účast Karola Ujházyho na řešení vědeckých projektů, kde dosud vedl tři 

projekty poskytnuté z agentury VEGA. Už jenom při studiu těchto projektů vidíme, co bylo již 

zmíněno – projekty na sebe navazují počínaje rokem 2011 a tematicky se postupně rozšiřují – 

od lokálních a regionálních otázek změn diverzity a vitality rostlin v lesních ekosystémech přes 

komplexnější projekt změn biodiverzity lesních ekosystémů v závislosti na jejich 

hospodářském využití až po projekt s globálním zaměřením na celou temperátní zónu. K tomu 

je třeba připočíst ještě rozsáhlejší spoluřešitelství více než 17 projektů včetně projektu Centra 

excelence. 

 

ZHODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI 

Publikační činnost Karola Ujházyho vykazuje kvalitativně dlouhodobě téměř lineárně 

stoupající úroveň. Stačí se podívat na témata – jejich záběr koresponduje s rozvojem 

vědeckovýzkumné činnosti, jak bylo uvedeno výše. Současně s řešením větších a 

komplexnějších témat také postupně přibývá publikací v mezinárodních, resp. globálních 

vědeckých časopisech. I zde mohu nabídnout osobní zkušenost: u několika článků 

v impaktovaných časopisech jsem byl jedním z oponentů a mohl jsem tedy pozorovat jakým 

způsobem se kolega Ujházy, resp. autorský tým, vyrovnával s poznámkami oponentů. 

Důslednost a poctivost práce s připomínkami oponentů byla hlavním jmenovatelem 

recenzních řízení. Jistým dosavadním završením je autorství a spoluautorství tematických 

monografií anebo jejich kapitol – viz např. oceněná publikace o bukových ekosystémech 

Slovenska, která se těší velké oblibě i v Česku. 

 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ PRÁCE A OSOBNOSTI UCHAZEČE  

Karol Ujházy se dlouhodobou, systematickou a poctivou prací vypracoval na respektovaného 

odborníka-vědce s mezinárodním renomé v oblasti věd o vegetaci, na dobrého učitele a také 

odborníka respektovaného v praxi ochrany přírody i lesnictví. Tematický záběr jeho 

vyučovaných předmětů, skladba publikací i témata projektů se prolínají do jednoho 

komplexního zaměření, které není ve vědě dnes obvyklé. V posudku se nemohu vyhnout 

osobní zkušenosti. Karola Ujházyho jsem poznal v roce 2003, když jsme se střídali na stáži 

v nizozemském Wageningen. V následujících 17 letech jsme se potkávali, spolupracovali a 

konzultovali řadu otázek, vztahujících se k dynamice pralesních společenstev – z pohledu 

ovlivnění dvou klíčových rostlinných složek – bylinné a dřevinné vegetace. Karol Ujházy je pro 



mě symbolem klidné síly, vytrvalosti, serioznosti a pečlivosti. Je člověkem, který se vyjadřuje 

pouze k odborným otázkám, kterým rozumí a nesnaží se zaujmout za každou cenu. 

Nepochybuji, že jeho vytrvalý kvalitativní vzestup vědeckých výsledků bude pokračovat a že 

v mezinárodní vědecké komunitě si nadále bude upevňovat svoje renomé. Karol Ujházy 

nespěchá, neprodukuje kvantitativně velké množství marginálních článků, ale soustředí se na 

souhrnnější otázky, což se dnes konečně začíná oceňovat i ve světě tvrdé vědy, 

reprezentované WOS Core Collection. Lesnícka fakulta TU vo Zvoleni má na dalších 15 let 

v oboru „lesnícka fytológia“ zabezpečenou kvalitativní základnu. 

 

Předložená žádost o „vymenovanie profesorom v obore lesnícka fytológia“ pana doc. Ing. 

Karola Uházyho, PhD., splňuje všechny požadavky dle § 5 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. a 

proto doporučuji v případě úspěšně vykonané profesorské přednášky jmenování pana doc. 

Ing. Karola Ujházyho, PhD. profesorem v oboru „lesnícka fytológia“.  

 

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.  

Vranov nad Dyjí, 6.února 2020  
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