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Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul doc. Ing. Karol Ujházy, PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1968, Praha, ČR 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast  1991 – Ing., Technická univerzita vo Zvolene, 
Lesnícka fakulta, odbor Lesné 
inžinierstvo 

2002 – PhD., Technická univerzita vo Zvolene, 
Lesnícka fakulta, odbor Lesnícka 
fytológia  

2011 – doc., Technická univerzita vo Zvolene, 
Lesnícka fakulta, odbor Lesnícka 
fytológia  

Priebeh zamestnaní 1991–93 Ekotrust Banská Štiavnica, odborný 
pracovník 

1993–06 Technická univerzita vo Zvolene, 
Katedra fytológie, výskumník 

2006–11 TU vo Zvolene, KF, odborný asistent 
2011–12 TU vo Zvolene, KF, docent 
2012–      TU vo Zvolene, KF, vedúci katedry 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko / predmety) 

Pracovisko: Technická univerzita vo Zvolene, 
Lesnícka fakulta, Katedra fytológie/ Vyučované 
predmety: Ekológia,  Fytocenológia a lesnícka 
typológia, Fytocenológia, Fytogeografia lesných 
ekosystémov, Dynamika vegetácie, Ochrana 
organizmov a biotopov, Dynamika vegetácie, 
Ekológia vegetácie 

Odborné alebo umelecké zameranie Fytocenológia, ekológia a dynamika vegetácie 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské 
hárky) a kategórie evidencie (podľa vyhlášky 
MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z.) 

1. monografia 
2. učebnica 
3. skriptá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách    8 
ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch 
charakteru vedeckej monografie vydané v 
domácich vydavateľstvách    3 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách 
vydané v zahraničných vydavateľstvách    1 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách 
vydané v domácich vydavateľstvách    2 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v 
domácich vydavateľstvách    1 
ADC Vedecké práce v zahraničných 
karentovaných časopisoch    22 
ADC Vedecké práce v domácich 
karentovaných časopisoch    1 
ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných 
časopisoch    4 
ADF  Vedecké práce v ostatných domácich 
časopisoch    19 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS    4 
AEC  Vedecké práce v zahraničných 
recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách    2 
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Poznámka: Zoznam prác, autorské hárky 
a percentuálny podiel autorstva je v prílohe 

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách    14 
AFC  Publikované príspevky na zahraničných 
vedeckých konferenciách    9 
AFD  Publikované príspevky na domácich 
vedeckých konferenciách    18 
AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných 
konferencií    22 
AFH  Abstrakty príspevkov z domácich 
konferencií    7 
AGI  Správy o vyriešených vedeckovýskumných 
úlohách    1 
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách    1 
BAB  Odborné monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách    4 
BCI  Skriptá a učebné texty    5 
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných 
časopisoch    1 
BDF Odborné práce v ostatných domácich 
časopisoch   3 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných 
zborníkoch   5 
BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných)    1 
BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných)    1 
BFA  Abstrakty odborných prác zo zahraničných 
podujatí (konferencie...)    3 
BFB  Abstrakty odborných prác z domácich 
podujatí (konferencie...)    1 
DAI  Dizertačné a habilitačné práce    2 
FAI  Redakčné a zostavovateľské práce knižného 
charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky...)    2 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Zoznam citácii je v prílohe 

1  Citácie v zahraničných publikáciách, 
registrované v citačných indexoch Web of 
Science a databáze SCOPUS    343 
2  Citácie v domácich publikáciách, registrované 
v citačných indexoch Web of Science a databáze 
SCOPUS    52 
3  Citácie v zahraničných publikáciách 
neregistrované v citačných indexoch    48 
4  Citácie v domácich publikáciách 
neregistrované v citačných indexoch    152 
H-index (Web of Science, all databases)    9 

Počet doktorandov: školených a ukončených Ukončení doktorandi: In. Michal Martinák, PhD., 
Ing. Lucia Hederová, PhD., Ing. Drahoš Blanár, 
PhD. 

Kontaktná adresa Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, TUZVO 

 


