
Oponentský posudok 

na pedagogickú a vedecko-výskumnú  činnosť doc. RNDr. Zuzany Krumpálovej, PhD. 

v súvislosti so začatím vymenúvacieho konania za profesora 

 pre študijný odbor 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny 

 
Podľa ustanovenia § 4 ods. 6 a 8 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. som posúdil návrh na 

vymenovanie doc. RNDr. Zuzany Krumpálovej, PhD. za profesora pre študijný odbor 4.3.1 Ochrana 

a využívanie krajiny. Vychádzam pritom z predložených materiálov, ale opieram sa aj o vlastné 

skúseností, keďže doc. Zuzanu Krumpálovú poznám osobne dlhšiu dobu. Konkrétne niekoľko rokov 

sme boli kolegami, spolupracovníkmi na Ústave zoológie SAV. Aj v ďalšom období tieto osobné 

kontakty boli hlavne na spoločných zoologických konferenciách na Slovensku a v Čechách, ktorých sa 

aktívne zúčastňovala so svojimi študentmi. 

Rok po ukončení vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave Mgr. 

Zuzana Krumpálová získala v r. 1988 titul RNDr. a nastúpila na pracovisko SAV v Bratislave, ktoré 

prešlo tiež transformačnými zmenami. Popri vedeckých aktivitách základného výskumu začína Dr. 

Krumpálová na Ústave zoológie SAV od akademického roku 1991/1992 s externou pedagogickou 

činnosťou na PríF UK v Bratislave, kde prednášala a cvičila postupne 4 odborné predmety a viedla 

prvých diplomantov. Profesionálna dráha uchádzačky ako vysokoškolského pedagóga sa plne 

rozvinula jej nástupom na Katedru ekológie a environmentalistiky FPV UKF v roku 2010. Na novom 

pracovisku sa podieľala, resp. podieľa na výučbe desiatich predmetov. V posledných rokoch pri 

akreditovaní nových študijných programov na FPV UKF v Nitre, t.j. Environmentalistika 

a Aplikovaná ekológia a environmentalistika v študijnom odbore 4.3.1. Ochrana a využívanie krajiny, 

doc. Krumpálová zaviedla, resp. aj garantuje 6 nových predmetov (ako je napr. Ekológia ekosystémov, 

Ekológia živočíchov, Ekológia ekosystémov Zeme a Slovenska atď.). Podieľala sa aktívne na 

spracovaní obsahovej náplne študijných programov v 1. a 2. stupni štúdia pre učiteľské akademické 

programy. Ďalej je niekoľko rokov členkou odborových komisií doktorandského štúdia (PhD.) 

v študijnom programe Environmentalistika na FPV UKF v Nitre a študijnom odbore Zoológia na PríF 

UK v Bratislave. Je tiež členkou komisie pre habilitačné konanie v študijnom programe Ekológie, na 

Fakulte Přírodních věd Palackého Univerzity v Olomouci.   

Doc. Z. Krumpálová bola počas doterajšej odbornej kariéry veľmi aktívna v pedagogickej 

výchove študentov. Pod jej vedením bolo úspešne obhájených 15 bakalárskych, 32 diplomových, 6 

rigoróznych a 2 doktorandské práce. V súčasnosti školí 1 doktoranda. Okrem toho sa venovala ďalším 

trom doktorandom ako konzultant, resp. školiteľ – špecialista. Výchove študentov, budúcim vedcom 

a pedagógom venuje náležitú pozornosť, o tom svedčia ocenenia piatich jej študentov na 

konferenciách a kongresoch. Budovaniu a rozvoju vedeckej školy, teda dôležitej stránky pre funkciu 

profesora na študijnom odbore, okrem vyššie spomínaných aktivít, venuje a rozvíja doc. Krumpálová 

aj súčasným školením študentov na bakalárskom, magisterskom i doktorandskom stupni výchovy. 

 Z hľadiska odborného zamerania uchádzačky, ako aj tém vedených bakalárskych 

a magisterských prác ide o široký diapazón problematiky, hlavne faunistika, ekológia, dynamika 

početnosti a rozšírenie rôznych skupín bezstavovcov (pavúky, šťúriky, roztoče, kliešte, mäkkýše a i.), 

ako aj stavovcov (drobné cicavce, vtáky) v rôznych orografických a administratívnych celkoch 

Slovenska. Dôraz doterajších výskumov doc. Krumpálovej predstavoval štúdium bioty v urbánnom 

prostredí, hodnotenia procesov synantropizácie a šírenie inváznych druhov bezstavovcov v mestách 

Slovenska. Hlavnú špecializáciu jej vedeckého bádania predstavuje výskum fauny a ekológie 

pavúkov, najmä v urbánnom prostredí. 

Dôležitými kritériami pri hodnotení uchádzača o získanie titulu profesor sú publikačné 

a citačné výstupy. Doc. Krumpálová dosahuje a prekračuje kritéria v kategóriách publikácií a citácií 

požadovaných na profesora na FPV UKF v Nitre. Spomedzi najvýznamnejších parametrov možno 

spomenúť 25 publikácií v medzinárodných časopisoch registrovaných vo WOS, resp. SCOPUS, z toho 

19 registrovaných v databáze CC, pričom prvým autorom je v 18-tich z nich. Uchádzačka uvádza 63 

citácií registrovaných v citačných indexoch WOS, resp. SCOPUS. Z monografických výstupov by 

som vyzdvihol najmä Ekológiu pre zoológov, ktorá bola publikovaná minulý rok. Doc. Z. Krumpálová 

koordinovala a riešila množstvo domácich projektov. V oblasti organizačných aktivít uchádzačky 

možno ešte spomenúť významné angažovanie sa a koordinačné aktivity v spoločnosti SARAS. 



 

Na základe vyššie spomínaných skutočností, teda na základe zhodnotenia pedagogickej 

a vedecko-výskumnej činnosti konštatujem, že doc. Zuzana Krumpálová spĺňa a v dôležitých 

ukazovateľoch prekračuje kritériá potrebné na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor na 

Fakulte prírodných vied UKF v Nitre. Počas svojej kariéry na pracovisku SAV i na Fakulte prírodných 

vied UKF v Nitre potvrdila kombináciu vlastností a to veľmi schopného pedagóga a úspešného 

vedeckého pracovníka. Jej ďalšie odborné a pedagogické pôsobenie na Katedre ekológie 

a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre je zárukou odborného vedenie výučby 

a vedeckej prípravy študentov environmentalistiky a preto odporúčam a podporujem menovanie doc. 

RNDr. Zuzany Krumpálovej, PhD. za profesora v študijnom 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny. 

 
 
Košice,    júl 2019    

 

Doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc. 

 

 

 

 


