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STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

 

CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČKY 

MGR. ANIKÓ TÓTH, PHD. 

(ÚSTAV MAĎARSKEJ JAZYKOVEDY A LITERÁRNEJ VEDY, FAKULTA 

STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE)  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry 

Habilitačnou komisiou 

(podľa § 1, ods. 15 Vyhlášky 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor) 

 

 

 

 

Habilitačná komisia sa zišla 20. 06. 2022 v zložení: 

 

Predseda:  

prof. PaedDr. Kristian Benyovszky, PhD., Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej, Fakulta 

stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, odbor cudzie jazyky a 

kultúry, zamestnanec vysokej školy, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na 

vysokej škole vo funkcii profesora 

 

Členovia: 

doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD., Katedra maďarského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, 

Univerzita Komenského v Bratislave, odbor literárna veda, pôsobí na vysokej škole vo funkcii 

docenta 

izr.prof.dr. Jutka Rudaš, Katedra maďarského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, 

Univerzita v Maribore, odbor literárna veda, zahraničný odborník, pôsobí na vysokej škole vo 

funkcii docenta 

Oponenti habilitačnej práce: 

prof. dr. hab. Zoltán Németh, PhD., Katedra hungarológie, Fakulta moderných jazykov, 

Varšavská univerzita, odbor literárna veda, zahraničný odborník, pôsobí na vysokej škole vo 

funkcii profesora 

Dr. habil. István Ladányi, PhD., Ústav maďarskej i aplikovanej lingvistiky, Fakulta modernej 

filológie a spoločenských vied, Panónska univerzita, odbor literárna veda, zahraničný odborník, 

pôsobí na vysokej škole vo funkcii docenta 

doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD., Katedra maďarského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, 

Univerzita J. Selyeho v Komárne, odbor literárna veda, pôsobí na vysokej škole vo funkcii 

profesora 

 

Komisia vypracovala toto hodnotenie: 

 

I. VYHODNOTENIE PLNENIA KRITÉRIÍ UCHÁDZAČA PODĽA MATERIÁLOV DODANÝCH 

UCHÁDZAČOM 
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1. Charakteristika uchádzača 

 

Mgr. Anikó Tóth, PhD., sa narodila 5. 6. 1967 v Želiezovciach. V roku 1990 úspešne ukončila 

vysokoškolské štúdium v odbore stredoškolský učiteľ maďarského jazyka a literatúry – 

knihovník na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti. V roku 2000 ukončila doktorandské 

štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti a obhájila dizertačnú 

prácu v odbore Moderná maďarská literatúra.   

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre pôsobí od roku 2006 ako odborná asistentka 

Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ.  

Mgr. Anikó Tóth, PhD., počas svojho 15 ročného pedagogického pôsobenia okrem 

vyučovacích povinností pôsobila aj ako členka príslušných skúšobných komisií na 1. a 2. stupni 

vysokoškolského štúdia, metodicky viedla práce ŠVOČ a záverečné práce. Vo svojej 

vedeckovýskumnej činnosti sa programovo a systematicky venuje výskumu maďarskej 

literatúry 20. storočia, súčasnej maďarskej literatúre, literatúre pre deti a mládež, teórie a 

metodiky vyučovania literatúry (vyučovanie maďarskej literatúry prostredníctvom tvorivých 

metód) umeleckého prednesu, dramatickej výchovy a rétoriky 

Spolu s Gabriellou Petres je hlavnou organizátorkou celoštátnej literárnej súťaže Legere 

pre SŠ VJM.  

V roku 2006 jej bola udelená Cena Madácha a Cena Posonium, v roku 2009 Cena 

Talamona. 

Skúsenosti uchádzačky i výsledky jej aktivít vo vzdelávacej i vedeckovýskumnej 

činnosti dokazujú, že je v odbore uznávanou vedeckou osobnosťou.  

 

2. Pedagogická činnosť uchádzača 
 

Mgr. Anikó Tóth, PhD., pôsobí ako vysokoškolský učiteľ 15 rokov. Od roku 2006 je odbornou 

asistentkou Ústavu maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Fakulty stredoeurópskych štúdií 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

 

Viedla nasledovné semináre na Ústave maďarskej jazykovedy a literárnej vedy: 

 

• Dejiny maďarskej literatúry a kultúry 3 (študijný program Maďarsko-slovenský 

bilingválny mediátor, I. stupeň; študijný odbor, 11. Filológia) 

• Kapitoly zo svetovej literatúry (študijný program Maďarsko-slovenský bilingválny 

mediátor, I. stupeň; študijný odbor, 11. Filológia) 

• Rétorika maďarského jazyka (študijný program Maďarsko-slovenský bilingválny 

mediátor, I. stupeň; študijný odbor, 11. Filológia) 

• Regionálna literatúra a kultúra (študijný program Maďarsko-slovenský bilingválny 

mediátor, I. stupeň; študijný odbor, 11. Filológia) 

• Protokol a komunikácia (študijný program Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej 

komunikácii, II. stupeň; študijný odbor, 11. Filológia) 

• Organizovanie kultúrnych podujatí (študijný program Maďarský jazyk v bilingválnej 

administratívnej komunikácii, II. stupeň; študijný odbor, 11. Filológia) 

• Kultúra verejného prejavu v maďarskom jazyku (študijný program Maďarský jazyk v 

bilingválnej administratívnej komunikácii, II. stupeň; študijný odbor, 11. Filológia) 

• Krajinoveda a reálie (študijný program Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej 

komunikácii, II. stupeň; študijný odbor, 11. Filológia) 

• Dejiny maďarskej literatúry a kultúry 3 (študijný program Prekladateľstvo a tlmočníctvo: 

Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii, I. stupeň; študijný odbor, 11. Filológia) 
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• Rétorika maďarského jazyka (študijný program Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Maďarský 

jazyk a kultúra v kombinácii, I. stupeň; študijný odbor, 11. Filológia) 

• Typy rečníckych prejavov (študijný program Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Maďarský 

jazyk a kultúra v kombinácii, II. stupeň; študijný odbor, 11. Filológia) 

• Maďarská literatúra (študijný program Ugrofínske štúdiá, I. stupeň; študijný odbor, 11. 

Filológia) 

• Maďarská literatúra 20. storočia (študijný program Hungarológia, II. stupeň; študijný 

odbor, 11. Filológia) 

• Súčasná maďarská literatúra (študijný program Hungarológia, II. stupeň; študijný odbor, 

11. Filológia) 

• Teória literárnej komparatistiky (študijný program Hungarológia, II. stupeň; študijný 

odbor, 11. Filológia) 

• Interpretácia literárnych diel (študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry 

v kombinácii, I. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy) 

• Interpretácia literárnych diel z 20.storočia (študijný program Učiteľstvo maďarského 

jazyka a literatúry v kombinácii, I. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické 

vedy) 

• Literárna postmoderna (študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v 

kombinácii, I. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy) 

• Metódy literárnovedného výskumu (študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a 

literatúry v kombinácii, I. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy) 

• Seminár k bakalárskej práci II. (študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a 

literatúry v kombinácii, I. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy) 

• Bakalárska práca a seminár (študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry 

v kombinácii, I. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy) 

• Maďarská literatúra 20. storočia (študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a 

literatúry v kombinácii, I. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy) 

• Teória vyučovania maďarskej literatúry (študijný program Učiteľstvo maďarského 

jazyka a literatúry v kombinácii, I. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické 

vedy) 

• Úvod do dejín maďarskej kultúry (študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a 

literatúry v kombinácii, I. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy) 

• Umelecký prednes literárnych diel (študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a 

literatúry v kombinácii, I. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy) 

• Dramatizácia a dramatické hry (študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a 

literatúry v kombinácii, I. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy) 

• Teória drámy (študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii, 

I. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy) 

• Teória lyriky (študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii, I. 

stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy) 

• Rétorika (študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii, I. 

stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy) 

• Prvá generácia Nyugatu (študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v 

kombinácii, II. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy) 

• Diplomový seminár I (študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v 

kombinácii, II. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy) 

• Diplomový seminár II (študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v 

kombinácii, II. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy) 

• Maďarský verš (študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii, 

II. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy) 
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• Diplomová práca a seminár (študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry 

v kombinácii, II. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy) 

• Metodika vyučovania maďarskej literatúry (študijný program Učiteľstvo maďarského 

jazyka a literatúry v kombinácii, II. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické 

vedy) 

• Dejiny maďarskej literatúry v prvej polovici 20. storočia (študijný program Učiteľstvo 

maďarského jazyka a literatúry v kombinácii, II. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a 

pedagogické vedy) 

• Dejiny maďarskej literatúry v druhej polovici 20. storočia (študijný program Učiteľstvo 

maďarského jazyka a literatúry v kombinácii, II. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a 

pedagogické vedy) 

• Literatúra a iné umenia (študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v 

kombinácii, II. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy) 

• Umelecký prednes literárnych diel II (študijný program Učiteľstvo maďarského jazyka a 

literatúry v kombinácii, II. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy) 

• Metodika vyučovania maďarskej literatúry (študijný program Predškolská a elementárna 

pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským, I. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a 

pedagogické vedy) 

• Metodika vyučovania maďarskej literatúry (študijný program Učiteľstvo pre primárne 

vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským, II. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a 

pedagogické vedy) 

• Dramatizácia a dramatické hry (študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s 

vyučovacím jazykom maďarským, II. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické 

vedy) 

• Teória jazykového a literárneho vzdelávania (študijný program Teória vyučovania 

maďarského jazyka a literatúry, III. stupeň; študijný odbor, 38. Učiteľstvo a pedagogické 

vedy) 

 

Mgr. Anikó Tóth, PhD., počas svojho pôsobenia na Ústave maďarskej jazykovedy a literárnej 

vedy FSŠ UKF v Nitre viedla 76 záverečných prác, z toho 40 bakalárskych prác a 36 

diplomových prác.  

 

3. Vedeckovýskumná a expertízna činnosť uchádzača 

 

Mgr. Anikó Tóth, PhD., v pedagogickej praxi intenzívne využíva výsledky svojej 

vedeckovýskumnej činnosti, v ktorej sa systematicky venuje výskumu modernej a súčasnej 

maďarskej literatúry, s ohľadom na jej stredoeurópsky a transkulturálny kontext a metodike 

výučby literatúry. Túto úzku prepojenosť okrem redaktorskej a literárnokritickej činnosti 

dotvára a posilňuje aj jej beletristická tvorba, ktorá je autentickou skúsenostnou bázou pre 

rozvoj kreativity literárne nadaných študentov. S čím súvisí jej participácia na súťažiach 

umeleckého prednesu: je pravidelnou členkou poroty celoštátneho kola prednesu umeleckej 

prózy v maďarskom jazyku.   

Anikó Tóth vo svojich publikáciách uplatňuje interpretačno-komparatívny prístup, 

odborný profil jeho prác je formovaný podnetmi z poetiky prózy, teórie intermediality, 

literárnej onomastiky, feminizmu a transkulturalizmu. 

Doteraz publikovala 2 vysokoškolské učebnice, 1 monografickú prácu, 35 pôvodných 

vedeckých prác (z toho 2 v zahraničných a domácich časopisoch evidovaných v databáze 

WOS/SCOPUS, 13 v zahraničných časopisoch a zborníkoch, 20 v domácich časopisoch 

a zborníkoch) a ďalšie odborné práce a recenzie. 
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Výber najdôležitejších prác je nasledujúci: 

 

A) Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie  

 

1. AAB TÓTH, Anikó. Szövegvándor = Cestovateľ textu - aproximácie prózy Miklósa 

Mészölya: közelítések Mészöly Miklós prózájához. Bratislava: Kalligram, 2006. 307 

s. ISBN 80-7149-870-X. 

 

B) Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  
 

1. ACB TÓTH, Anikó. Fejezetek a 20. század első felének magyar irodalmából [Kapitoly 

z maďarskej literatúry prvej polovice 20. storočia]. 1.vyd. Nitra: UKF, 2015. 256 s. (17,25 

AH). ISBN 978-80-558-0902-1 

 

2. ACB PETRES, Gabriela a Anikó TÓTH. Legere: Módszertani kézikönyv a modern 

irodalomtanításhoz = Legere: metodická príručka k modernej výučbe literatúry. 1. vyd. 

Nitra: UKF, 2020. 320 s. ISBN 978-80-558-1622-7. 

 
 

C) Vedecké štúdie 

 

 

1. ADD TÓTH, Anikó a PETRES, Gabriela. Conceptions of magical realism in the 

Hungarian context. WORLD LITERATURE STUDIES. Vol. 8, no. 2 (2016), p. 97-103. 

ISSN 1337-9690. 

 

2. ADM TÓTH, Anikó. Slovakian Hungarian prose in Slovakia after the change of 

regime in 1989. DOI 10.1556/044.2020.00003 Hungarian Studies. Roč. 34, č. 1 

(2020), s. 15-31. ISSN 0236-6568. 

 

3. AEC TÓTH, Anikó. Grendel Lajos: Csehszlovákiai magyar novella = Lajos Grendel: 

Československá maďarská poviedka. In: Irodalomtanítás a harmadik évezredben. 

Sipos Lajos., (2006), s.671-677 

 

4. AEC TÓTH, Anikó. Gondolatfutamok az ÖNzés/feladás börtÖNéről = Myšlienkové 

preteky o sebectve a väzení seba-kapitulácie: analýza rečníckeho prejavu Lászlóa 

Bogára: Bogár László beszédének elemzése. In: A retorika a társadalomban - 

társadalom a retorikában konferencia előadásai és a tizenkettedik országos Kossuth-

szónokverseny beszédei. Budapest: Trezor Kiadó, 2011, S. 146-147. ISBN 978-963-

8144-36-2. 

 

5. AEC TÓTH, Anikó. Hazugság van, de Rétvári Márton Gergely beszéde kísérlet az 

igazság keresésére = Existuje lož, ale prejav Mártona Gergelya Rétváriho je pokusom 

nájsť pravdu. In: A eretorikai elemzés: A retorikai elemzés : "A retorika a 

társadalomban - a társadalom a retorikában". Budapest, November 2011. Budapest: 

ELTE, 2012, S. 149-150. ISBN 978-963-284-247-9. 

 

6. AEC TÓTH, Anikó. "If there is no given identity": about two novels by Zsuzsa 

Rakovszky. In: Narrative construction of identity in female writing. Zsófia Bárczi, 

Gabriella Petres Csizmadia. Budapest: Eötvös University Press, 2013, P. 185-214. 
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ISBN 978-963-312-181-8. 

 

7. AEC TÓTH, Anikó. Megküzdeni önmagunkkal = Boj proti sebe : Poznámky k prejavu 

Tamása Tótha: Jegyzetek Tóth Tamás beszéde kapcsán. In: Az egyházi retorika. 

Budapest: ELTE, 2013, S. 151-153. ISBN 978-963-284-348-3. 

 

8. AEC TÓTH, Anikó. (Hang ki. Csönd.) = (Zvuk von. Ticho.) Rozhlasové hry Ivána 

Mándyho: Mándy Iván rádiójátékai. In: Séta közben: Tanulmányok Mándy Iván 

életművéről. László Bengi. Budapest: Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2018, S. 

109-115. ISBN 978-615-81036-1-9. 

 

9. AEC TÓTH, Anikó. Pluricentric language in György Norberts novel Klára. In: 

Hungarian as a Plucentric Language in Language and Literature. Berlin: Peter Lang, 

2020, s. 257-267. ISBN 978-3-631-80975-4. 

 

10. AFC TÓTH, Anikó. Teaching of artistic recitation for language and literature trainee 

teachers. In: INTED 2021: 15th International Technology, Education and 

Development Conference, 08.03.2021-09.03.2021, Valencia. Valencia: IATED 

Academy, 2021, P. 4223-4228. ISBN 978-84-09-27666-0. 

Mgr. Anikó Tóth, PhD. na svoje práce zatiaľ eviduje 3 citácie v publikáciách evidovaných 

v databázach ISI WOK a Scopus, 47 citácií v domácich publikáciách neevidovaných 

v databázach ISI WOK a Scopus a 17 citácií v zahraničných publikáciách. Dôležitá je 

editorská a redaktorská činnosť habilitantky i jej účasť na grantových projektoch.  

 

Riešenie projektov výskumu a vývoja: 

 

a. Zoznam najvýznamnejších projektov výskumu a vývoja za celé doterajšie obdobie: 

 

Typ projektu: VEGA MŠ SR 

Číslo projektu: 1/4744/07 

Názov projektu: Maďarská literatúra v kontexte viacjazyčnosti strednej Európy 

Doba riešenia: 1/2007 - 12/2009 

Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ  

 

Typ projektu: VEGA MŠ SR 

Číslo projektu: 1/0414/11 

Názov projektu: Rodová identita z aspektu literárnej vedy a jazykovedy 

Doba riešenia: 1/2011 - 12/2013 

Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ  

 

Typ projektu: VEGA MŠ SR 

Číslo projektu: 1/0052/12 

Názov projektu: Propriá v kontexte prekladu a bilingvizmu 

Doba riešenia: 1/2012 - 12/2013 

Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ  

 

Typ projektu: VEGA MŠ SR 

Číslo projektu: 1/0034/17 

Názov projektu: Transkulturalizmus a bilingvizmus v slovenskej a v maďarskej literatúre 
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Doba riešenia: 1/2017 - 12/2019 

Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ  

 

 

b. Zoznam najvýznamnejších riešených projektov výskumu a vývoja za posledných päť 

rokov: 

 

V rokoch 2017 – 2022 Anikó Tóth pracovala na riešení grantových projektov vedeckého 

zamerania:  

 

• VEGA 1/0034/17 Transkulturalizmus a bilingvizmus v slovenskej a v 

maďarskej literatúre (1/2017 – 12/2019, spoluriešiteľ) 

 

V zhrnutí o vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivitách (pozri nasledujúcu tabuľku plnenia 

minimálnych kritérií na základe titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania cudzie jazyky a kultúry) možno konštatovať, že uchádzačka Mgr. Anikó Tóth, PhD., 

spĺňa minimálne kritériá na udelenie titulu docent v odbore konania cudzie jazyky a kultúry, 

pričom splnenie väčšinu z nich (monografie, vysokoškolské učebnice, pôvodné vedecké práce, 

účasť na grantových projektoch, citácie) aj prekračuje. Výsledky svojej vedeckovýskumnej 

činnosti pravidelne prezentuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, čo 

dokumentujú aj publikačné výstupy.  

Plnenie minimálnych kritérií na FSŠ UKF v Nitre uchádzačkou Mgr. Anikó Tóth, PhD., 

na získanie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry: 
.  

 

 

 
 

Aktivity požadované splnené 

I. Pedagogická činnosť   

pedagogická  činnosť na vysokej škole (roky) v rozsahu 

najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného 

času 

3 15 

pedagogická činnosť na UKF (roky) 1 15 

časový interval od PhD. - doc. / doc. - prof. (roky) 3 15 

vedenie záverečných prác Bc., Mgr. (počet) 5 76 

zavedenie predmetu študijného programu  bakalárskeho, 

magisterského alebo doktorandského štúdia za ostatných 

desať rokov 

1 2 

II. Vedecká škola   

počet ukončených doktorandov v danom alebo príbuznom 

študijnom odbore 
  

školenie doktorandov po absolvovaní dizertačnej skúšky 

v danom študijnom odbore 
  

nové výsledky vo vzdelávaní alebo vo vede, resp. umení, 

ktoré významne ovplyvnili rozvoj odboru a takto sú 

hodnotené odbornou komunitou 

  

III. Publikačná činnosť1   

III. 1 Knižné publikácie2 3 20 

vedecké monografie 

(AAA, AAB, ABA, ABB) 
1 1 

vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty 1 2 
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(ACA, ACB, BCI) 

učebnice pre základné a stredné školy (BCB)  4 

odborné a ďalšie knižné práce2  

(BAA, BAB, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI) 
 13 

III. 2 Publikácie vo vedeckých časopisoch, autorské 

osvedčenia, patenty a objavy 
10  36 

vedecké a odborné práce evidované v databázach ISI 

WOK a Scopus. (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, 

CDC, CDD a ďalšie.) 

2 2 

vedecké a odborné práce  mimo databáz ISI WOK 

a Scopus (ADE, ADF, BDE, BDF a ďalšie.) 
  34 

autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)   

III. 3 Ostatné recenzované publikácie  

domáce/zahraničné 10  62 

kapitoly vo vedeckých monografiách, odborných knihách 

a učebniciach a učebných textoch3 

(ABC, ABD, BBA, BBB, ACC, ACD, BCK) 

  

vedecké práce a príspevky v recenzovaných zborníkoch 

a monografiách (AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, 

AFE, AFF, AFG, AFH) 

 31 

iné publikácie   31 

III. 4 Minimálne požiadavky na počty publikovaných 

vedeckých prác alebo výstupov kategórie A na 

získanie titulu profesor (podľa kritérií Akreditačnej 

komisie)4 

  

vedecké práce5   

výstupy kategórie A   

IV. Ohlasy na publikačnú činnosť6 30 78 

citácie v publikáciách evidovaných v databázach ISI 

WOK a Scopus  
 3 

citácie v domácich publikáciách neevidovaných 

v databázach ISI WOK a Scopus 
 47 

citácie v zahraničných publikáciách7 10 17 

ohlasy (napr. recenzie, polemiky)  13 

V. Koordinácia, resp. riešenie výskumných 

a vzdelávacích projektov8 
2 6 

medzinárodné  0 

celoštátne  6 

 

 

II. ZÁVERY OPONENTSKÝCH POSUDKOV NA HABILITAČNÚ PRÁCU UCHÁDZAČA 

 

K habilitačnému konaniu predložila Mgr. Anikó Tóth, PhD., habilitačnú prácu na tému: 

Átszövődések. Transzkulturális olvasatok (Konvergencie. Transkultúrne interpretácie). 

 

Na habilitačnú prácu Mgr. Anikó Tóth, PhD. vypracovali posudky: 

 

prof. dr. hab. Zoltán Németh, PhD. (Fakulta moderných jazykov, Varšavská univerzita) 
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Dr. habil. István Ladányi, PhD. (Fakulta modernej filológie a spoločenských vied, Panónska 

univerzita) 

 

doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD. (Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho v Komárne) 

 

Prácu pozitívne hodnotili všetci oponenti, ktorí ju odporučili prijať k habilitačnému konaniu. 

 

prof. dr. hab. Zoltán Németh, PhD. – záver posudku  

Zhrnutie: Habilitačná práca Anikó N. Tóth spĺňa požiadavky kladené na habilitačnú 

prácu z hľadiska obsahu a formy. Na základe vyššie uvedeného podporujem predloženie 

habilitačnej práce na verejnú diskusiu a v prípade úspešnej obhajoby odporúčam Anikó N. Tóth 

udeliť titul docent v odbore Cudzie jazyky a kultúry. 

 

Dr. habil. István Ladányi, PhD. –  záver posudku 

Predložený materiál je založený na jedinečnom výskume, dobre zapadá do 

predchádzajúcich prác Anikó N. Tóth a je podloženým pokračovaním jej špecializovanej 

výskumnej a pedagogickej činnosti. Výsledky prezentované v tejto habilitačnej práci ponúkajú 

nové perspektívy interpretácie literárnych textov a nástroje odborného diskurzu pre naše 

chápanie literatúry - t. j. nabádajú na pokračovanie trebárs aj vo vedecko-výskumnom tíme. Z 

výsledkov vedeckého výskumu odborníčky a jej schopností viesť dialóg vyplýva, že je 

spôsobilou kandidátkou na úspešné habilitačné konanie.  

Vzhľadom na zrelú habilitačnú prácu uchádzačky a s ohľadom na jej predchádzajúcu 

vedeckú prácu jej udelenie habilitačného titulu dôrazne odporúčam. 

doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD. – záver posudku 

Habilitačná práca spĺňa všetky formálne požiadavky; jej štruktúra je prehľadná, zoznam 

použitej literatúry je bohatý na zdroje v maďarskom, slovenskom i anglickom jazyku. 

Argumentačná línia práce je presvedčivá a z hľadiska štýlu spája akademickú rigoróznosť s 

esejistickou citlivosťou.  

Po úspešnej obhajobe a habilitačnej prednáške odporúčam udeliť autorke titul docent v 

odbore 2. 1. 32 Cudzie jazyky a kultúry. 

  

III. POSÚDENIE ÚROVNE  PREDNESENEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY 

A VÝSLEDKU OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky na tému bolo uverejnené v týždenníku MY 

Nitrianske noviny 06. 06. 2022 a na webovom sídle Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

dňa 03. 06. 2022. 

Habilitantka svojou prednáškou preukázala vyžadovanú pedagogickú spôsobilosť (jasná 

a logická výstavba, zrozumiteľnosť výkladu), schopnosť podnetne predstaviť i primerane 

zovšeobecniť výskumy a osobitosti aktuálnej témy (diferencovaný prístup, informačná 

obsažnosť a prehľadnosť). 

Mgr. Anikó Tóth, PhD., preukázala vyžadované kompetencie aj v rozprave vzťahujúcej 

sa k téme habilitačnej práce, v odpovediach na otázky i impulzy oponentov a účastníkov 

diskusie. 
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IV. CELKOVÉ ZHODNOTENIE PEDAGOGICKEJ A VEDECKEJ ČINNOSTI 

UCHÁDZAČA 

 

Návrh habilitačnej komisie na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti 

docent Mgr. Anikó Tóth, PhD. v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry. 

  
Habilitačná komisia pracovala podľa postupu ustanoveného zákonom č. 131/2002 Z.z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

Habilitačná komisia na základe posúdenia všetkých predložených dokladov a dokumentov, 

plnenia scientometrických kritérií a ostatných kritérií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

týkajúcich sa vedeckej, pedagogickej a organizátorskej činnosti uchádzača, posudkov  

oponentov, prednesenej habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce 

konštatuje, že Mgr. Anikó Tóth, PhD., spĺňa všetky podmienky stanovené všeobecne 

záväznými právnymi predpismi ako aj vnútornými predpismi UKF v Nitre na udelenie titulu 

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry. 

  

Na základe uvedeného habilitačná komisia predkladá predsedníčke Vedeckej rady tento 

návrh a odporúča Vedeckej rade Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre schváliť návrh na udelenie titulu docent Mgr. Anikó Tóth, 

PhD., v odbore habilitačného konania a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry.   

 

HABILITAČNÁ KOMISIA  

 

Predseda:  

prof. PaedDr. Kristian Benyovszky, PhD.  .......................................................... 

 

Členovia: 

doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.    ........................................................... 

izr.prof.dr. Jutka Rudaš    ........................................................... 

 

Oponenti habilitačnej práce: 

prof. dr. hab. Zoltán Németh, PhD.    ........................................................... 

Dr. habil. István Ladányi, PhD.   ........................................................... 

doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD.   ........................................................... 

  

V Nitre dňa 20. 06. 2022  


