
Posudok na habilitačnú prácu RNDr. Zity Izakovičovej, PhD. 

na tému: „Integrovaný manažment krajiny - nástroj implementácie trvalo 

udržateľného rozvoja” 
 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,  

Fakulta prírodných vied, 

Študijný odbor: 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny 

 

 

Oponentský posudok na habilitačnú prácu 

 

Splnenie sledovaného cieľa habilitačnej práce, metódy výskumu a aktuálnosť zvolenej 

témy 

 Téma habilitačnej práce je veľmi aktuálna, integrovaný manažment krajiny ako nástroj 

implementácie trvalo udržateľného rozvoja je aktuálnym problémom v súčasnosti. Negatívne 

prejavy nesprávneho manažmentu sa prejavujú vo veľkých materiálnych škodách. Preto 

najmä z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja krajiny považujem zvolenú tému za vysoko 

aktuálnu. V minulosti bola krajina poznačená negatívne hlavne socializáciou, pozemky sa 

sceľovali do veľkoblokových polí, došlo k úbytku resp. k odstráneniu rôznych líniových 

prvkov zelene a preto eliminácia týchto problémov je dôležitým momentom rozvoja krajiny. 

Práve v súvislosti so zachovaním resp. zlepšením diverzity a ochrany krajiny, zo zvyšovaním 

ekologickej stability krajiny, ktorú by integrovaný manažment mal priniesť, sú veľmi dôležité 

práce zamerané na túto problematiku. Preto práce takéhoto typu sú nevyhnutné. Zvolená téma 

je aktuálna, metódy výskumu boli vypracované špeciálne pre danú problematiku s možnosťou 

uplatnenia aj na iné územia. Ciele zadanej práce boli splnené. 

 

Pripomienky, námety a poznámky k habilitačnej práci 

 

 Autorka v práci prezentuje 13 samostatných odpublikovaných prác.  Samostatne 

publikované práce tvoria koherentný celok, v ktorom autorka vhodne poukázala na logickú 

schému výskumu implementácie integrovaného manažmentu krajiny. V tomto kontexte 

prezentované príspevky a štúdie zvyšujú význam habilitačnej práce smerom do pozície tvorby 

učebných textov. Predstaveným záberom reprezentujú doterajší vedecký profil autorky 

a ponúkajú jeho pedagogické uplatnenie.  

 Habilitačná práca je prehľadne spracovaná a má jasnú, logickú štruktúru. Po formálnej 

stránke je práca na dobrej úrovni. Týka sa to štylistiky a písomného prejavu, ktorý je vhodne 

dopĺňaný tabuľkami, grafmi a mapami. 

 Analýza a interpretácia výsledkov a formulácia záverov práce je na nadštandardnej 

úrovni. Autorka v práci prezentuje súbor publikácií, ktoré prešli recenzným konaním 

v renomovaných vydavateľstvách na Slovensku, ale aj v zahraničí. Sú zložené z výstupov 

v periodikách CC, SCOPUS ako aj renomovaných zahraničných vydavateľstiev (SPRINGER, 

KNNV).    

 

 

 



 

Výsledky a prínos dizertačnej práce 

Prínos habilitačnej práce treba vidieť hlavne v tom, že prináša veľmi podrobný 

a komplexný postup spracovania procesu pozemkových úprav na Slovensku aj v porovnaní 

s medzinárodným kontextom. Autorka spracovala a komplexne prepojila 36 prác, v ktorých je 

autorkou resp. spoluautorkou, pričom časť z nich bola publikovaná i v zahraničí. Ide o prácu 

interdisciplinárneho charakteru. Niektoré metodické postupy sú netradičné a posúvajú 

význam procesu pozemkových úprav do nových polôh. Na jednej strane sa potvrdzuje 

univerzálnosť doterajších metodík, na strane druhej sa poukazuje aj na ich otvorený systém 

pre riešenie celého radu ďalších aktuálnych problémov v krajinnom inžinierstve, krajinnej 

ekológii a environmentalistike. Vo viacerých aspektoch sa rieši prepojenie základného a 

aplikovaného výskumu, pri ktorom boli využité technológie GIS a DPZ. Dosiahnuté výsledky 

poskytujú veľa cenných podkladov pre krajinný, krajinnoekologický a environmentálny 

výskum. 

 Teoreticko-metodologický  prístup, vychádzajúci z krajinnej ekológie a 

environmentalistiky, má interdisciplinárny kontext, ktorý autorke vytvoril vhodnú bázu k 

analýzam a hodnoteniam krajiny. Tematický výber publikovaných prác, doplnených 

výstižným komentárom svedčí o profesnej zrelosti uchádzačky.  Jej publikačná činnosť má 

ucelený charakter a reaguje na aktuálne problémy súčasného environmentálneho výskumu

 Prínos habilitačnej práce treba vidieť hlavne v tom, že prináša veľmi podrobný postup 

integrovaného manažmentu krajiny na rôznych priestorových úrovniach  krajiny. V práci je 

prezentovaný komplexný pohľad na problematiku trvalo udržateľného rozvoja 

a integrovaného manažmentu krajiny a jej interpretáciu pri stanovení diverzity a stability 

krajiny. 

 

 

Záver 

 Autorka je dlhoročná vedecká pracovníčka SAV, svojou erudovanosťou patrí v danej 

problematike medzi najväčších expertov na Slovensku. Habilitačná práca spĺňa podmienky 

ustanovené vyhláškou MŠ SR, a preto odporúčam prácu k obhajobe a po úspešnom obhájení a 

zodpovedaní pripomienok navrhujem udeliť RNDr. Zite Izakovičovej, PhD. vedecko-

pedagogický titul docent v študijnom odbore: 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny. 
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