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1 Pedagogická činnosť  
 

Formálne hodnotenie:  

Podľa tabuľky Plnenie Kritérií pre vymenúvacie konanie za profesora na FPV UKF v 

Nitre  - časť I. a II. - hodnotený vysoko prekračuje takmer všetky požadované kritériá na 

pedagogickú činnosť. Spĺňa aj kritérium pedagogickej činnosti na UKF v Nitre.  

 

Slovné hodnotenie: 

Hodnotený má  nadštandardne  intenzívnu pedagogickú činnosť doma aj v zahraničí. 

Túto činnosť vyvíjal na niekoľkých vysokých školách. Osobitne pozoruhodná je rozmanitosť 

jeho pedagogického pôsobenia v zahraničí. Podľa predložených materiálov vyučoval v USA, 

v Grécku a na dvoch školách v Rusku. Tak isto je treba oceniť predmet jeho výučby, ktorý 

zahrňuje prakticky celú škálu geografickej vedy a zasahuje aj do výučby environmentálnych 

vied. Viedol množstvo bakalárskych, diplomových a rigoróznych prác, ako aj 5 doktorandov. 

 

2 Publikačná činnosť 
 

Formálne hodnotenie:  

Podľa tabuľky Plnenie Kritérií pre vymenúvacie konanie za profesora na FPV UKF v 

Nitre – časť III. a IV. -  hodnotený vysoko prekračuje všetky požadované kritériá na 

publikačnú činnosť. 

 

Slovné hodnotenie 

Tak, ako to ukazuje vyššie citovaná tabuľka, hodnotený vysoko, v niektorých 

prípadoch rádovo vysoko prekračuje požadované kritériá. Osobitne treba aj v tomto prípade 

oceniť veľkú rozmanitosť jeho publikačnej činnosti, ktorá prekrýva širokú škálu vedeckých 

oblastí a má skutočne interdisciplinárny charakter. Osobitne by som vyzdvihol jeho aktivitu 
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v príprave Atlasu krajiny České republiky, kde je autorom množstva máp. Vyzdvihol by som 

aj fakt, že napriek súčasnému systému (ne)hodnotenia  iných prác ako vedených v databázach 

WOS, menovaný aj v súčasnosti bohato publikuje v domácich nekarentovaných časopisoch 

a zborníkoch, čo osobne považujem mnohokrát pre významnejší prínos pre rozvoj vedy  

a vzdelávania v danom štáte, ako publikovanie v zahraničných cudzojazyčných časopisoch. 

To isté tvrdím aj o citáciách, pretože citácia práce v domácom časopise znamená väčší 

predpoklad, že daná práca bola prečítaná, teda aj skutočný (nie formálny) impakt práce je 

väčší. Uvádzam to práve preto, lebo hodnotený má vysoký počet citácií v publikáciách mimo 

databázy ISI WOK a Scopus. 

 

3 Vedeckovýskumná činnosť 
 

Formálne hodnotenie:  

Podľa tabuľky Plnenie Kritérií pre vymenúvacie konanie za profesora na FPV UKF v 

Nitre  - časť V. - hodnotený vysoko prekračuje všetky požadované kritériá na vedecko-

výskumnú činnosť. 

 

Slovné hodnotenie 

Aj v tomto prípade je potrebné zmieniť sa najmä o rozmanitosti vedecko-výskumnej 

činnosti hodnoteného. Väčšina riešených projektov je z oblasti starostlivosti o životné 

prostredie, ale aj o modelovaní a využívaní GIS. Výsledky riešených projektov boli 

primárnym zdrojom jeho publikačnej činnosti. 

 

 

4 Iná odborná činnosť 
 

Formálne hodnotenie:  

Podľa predložených Podkladov na zahájení řízení ke jmenování profesorem hodnotený 

uvádza 72 pozvaných prednášok doma aj v zahraničí a 82 prednáškových a výskumných 

pobytov v zahraničí. 

 

Slovné hodnotenie 

Prednášková činnosť menovaného je veľmi bohatá. Okrem vyššie uvedených 

vedeckých prednášok je celkom iste potrebné veľmi oceniť jeho popularizačné prednášky, 

ktorých len v rokoch 2003 – 2019 uvádza 243. Okrem počtu je určite pozoruhodná aj 

geografickú pestrosť týchto prednášok. 

  

 

Celkové hodnotenie 

Podľa predložených dokladov  doc. RNDr. J. Kolejka, CSc. vysoko prekračuje 

požadované kritériá pre vymenúvacie konanie za profesora na FPV UKF v Nitre. Podľa 

týchto kritérií možno usudzovať, že menovaný splnil kritériá už pred rokmi, preto je plne 

opodstatnené, aby sa uchádzal o vymenovanie za profesora. 

Okrem formálneho hodnotenia kritérií je potrebné oceniť širokú škálu aktivít 

hodnoteného z hľadiska odborného zamerania, druhov aktivít ako aj geografického rozsahu.  

Podľa jeho aktivít možno skonštatovať, že ide o všestranne pripraveného a skúseného 

vedecko-pedagogického pracovníka, ktorý je plne aktívny aj v súčasnej dobe. 
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Na základe týchto faktov a po úspešnom inauguračnom konaní navrhujem, aby bol  

doc. RNDr. J. Kolejka, CSc. vymenovaný za profesora v odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie 

krajiny a tento návrh bol postúpený príslušným orgánom.  

Vo Zvolene, 6.8.2019     Dr.h.c., prof. RNDr. László Miklós, DrSc. 


