Oponenstský posudok
vymenúvacieho konania
doc.Mgr.Ivana Baláža, PhD. za profesora
v študijnom odbore 4.3.1.Ochrana a využívania krajiny
Na základe §4 ods. 6 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 z 8. decembra 2004 o postupe
získavania vedecko-pedagogických titulov profesor v znení neskorších
predpisov a na základe uznesenia č. 4/8/2017 prijatého na zasadnutí VR FPV
UKF v Nitre dňa 14.11.2017 predkladám posudok na vedeckú, publikačnú
a pedagogickú činnosť doc. Mgr. Ivana Baláža, PhD.
Hodnotenie pedagogickej činnosti
Doc. Baláž pôsobí na UKF v Nitre od roku 2003. Podľa predložených
materiálov sa doc. Baláž venuje v edukačnej činnosti hlavne na v oblasti
zoologický disciplínam, ochrane genofondu a environmentalistike. Pre svoju
pedagogickú činnosť pripravil a vydal učebné texty z biogeografie, určovania
cicavcov, krajinnej ekológie, ekológie. V týchto oblastiach pracuje aj vedecky,
čo potvrdzuje jeho erudíciu v prednáškach a seminároch. Vychoval doposiaľ
6+2 doktorandov, čo už možno hodnotiť ako jeho vedeckú školu. Výchovnovzdelávací proces, ktorý doc. Baláž zabezpečuje a realizuje je na veľmi dobrej
odbornej a didaktickej úrovni. Týka sa početných cvičení, prednášok
a seminárov, vedenia záverečných postupových prác bakalárskych,
magisterských a doktorandských prác.
Iniciatívne zabezpečuje inováciu a modernizáciu výučbových predmetov,
sleduje najnovšia a moderné trendy vzdelávaní a informačno-komunikačné
technológie. Aplikuje ich vo výučbe environmentálnych, biologických
a zoologických disciplín.
Hodnotenie vedeckej činnosti
Doc. Baláž je odborníkom v ekológii, morfológii drobných zemných cicavcov.
V tejto oblasti je aj spoluautorom determinačného kľúča drobných zemných
cicavcov. V ostatnom čase sa venuje parazitickým skupinám bĺch na cicavcoch.
Výsledky svojich výskumom prezentuje na konferenciách v domácich
podmienkach a v zahraničí. Doc. Baláž je garantom viacerých študijných
programov na univerzite hlavne v stupňoch Bc a Mgr. Je školiteľom
doktorandského štúdia, kde podľa predložených dokumentov je 6+2.

Hodnotenie odbornej činnosti
Odborná zdatnosť sa prejavuje pri odovzdávaní vedomostí študentom
v akejkoľvek podobe. Doc. Baláž vedie pravidelne odborné exkurzie v teréne,
kde sa podieľa na metodike zberov zemných cicavcov, ich determinácii
a vysvetľovaním ekologických a bionomických parametrov u živočíchov.
Jeho pôsobenie na Katedre ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre je
zárukou odborného zabezpečenia výučby a vedeckej prípravy študentov
environmentalistiky.
Doc. Baláž prezentoval nové a originálne výsledky svojich výskumov na
viacerých konferenciách a seminároch. Neustále rozvíja metodiku spracovávania
analýzu znakov u drobných zemných cicavcov. Je školiteľom 82 bakalárskych a
rigoróznych prác. Osobitne treba hodnotiť školiteľstvo doktorandských prác.
Je členom a funkcionárom Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV ako aj
členom redakčných rád časopisov.
Celkové zhodnotenie
V predloženej tabuľke 14. Plnenie kritérií je možno zodpovedne posúdiť, že doc.
Baláž prekračuje plnenie kritérií v pedagogickej oblasti, vo vedení postupových
prác študentov, vo vedení doktorandov, publikačnej činnosti a citačných ohlasov
na publikácie. Tieto ukazovatele jasne hovoria o odbornej a pedagogickej
erudícii.
Na základe predložených kritérií odporúčam Vedeckej rade FPV UKF v Nitre
schváliť návrh na vymenovanie za profesora doc. Baláža v študijnom odbore
4.3.1.Ochrana a využívania krajiny.
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