
 

Posúdenie akademických výsledkov Doc. Dr. Lívie Körtvélyessy 

 

Existuje viacero faktorov, ktoré možno brať do úvahy pri vyhodnocovaní 

vysokoškolského pracovníka v rámci vymenúvacieho konania. Pochopiteľne, patria medzi nich 

počet a kvalita publikácií, účasť na konferenciách, počet a kvalita vysokoškolských učebníc, 

ktorých je daný odborník autorom resp. editorom, pozitívne, negatívne alebo neutrálne prijatie 

výsledkov práce doma i v zahraničí, počet a povaha zorganizovaných konferencií, počet a 

kvalita výskumných pobytov na domácich a zahraničných inštitúciách, počet a prestíž 

vedeckých organizácií, v ktorých je daný odborník členom atď. 

 

Z môjho pohľadu vyhovuje Dr. Lívia Körtvélyessy všetkým týmto kritériám a teda spĺňa 

kritériá pre udelenie titulu profesor. 

 

Domnievam sa však, že ak sa niekto chce stať profesorom v oblasti lingvistiky na 

kvalitnej a medzinárodne uznávanej univerzite, vyžaduje sa oveľa viac než som uviedol vyššie. 

Inými slovami, ašpirant na profesúru sa musí posudzovať na základe ďalších, oveľa prísnejších 

a závažnejších kritérií kvality. Ako uvádzam nižšie, niektoré z týchto kvalitatívnych kritérií sú 

súčasťou oficiálnych požiadaviek, niektoré však nie. 

 

Citácie. (Ako často Vás citujú Vaši kolegovia?) 

Dr. Körtvélyessy je citovaná v medzinárodne uznávaných publikáciách takmer trikrát častejšie 

než je oficiálna požiadavka. 

 

 Časopisy a vydavatelia. (Kde publikujete?) 

Mnohé štúdie a knihy Dr. Körtvélyessy boli publikované v prvotriednych lingvistických 

časopisoch a v najprestížnejších medzinárodných vydavateľstvách (ako sú časopisy Word 

Structure  a Poznan Studies in Contemporary Linguistics a vydavateľstvá Cambridge 

University Press, Oxford University Press či Springer). 

 

 Spoluautori a spolueditori. (S kým spolupracujete?) 

Dr. Körtvélyessy spolupracuje v hlavnej oblasti svojho výskumu s najvýznamnejšími 

svetovými odborníkmi. Stačí spomenúť Salvadora Valeru a Laurieho Bauera, pričom Laurie 

Bauer bezpochyby patrí medzi troch najvýznamnejších svetových bádateľov v oblasti 

morfológie. 

 

 Plenárne prednášky. (Ako často ste pozývaný ako hlavný prednášateľ na 

konferenciách?) 

Pozvanie na plenárnu prednášku je najvýznamnejších ocenením vedeckého pracovníka. Toto 

uznanie sa odráža v počte plenárnych prednášok. Dr. Körtvélyessy bola za posledných šesť 

rokov hlavným prednášateľom na šiestich významných medzinárodných konferenciách v 

Európe, vrátane Štrasburgu, Bernu a Viedne. 

 

  

 



Prednášky na pozvanie. (Ste pozývaný prednášať aj mimo Vašej inštitúcie?) 

Ide o rovnako významné kritérium z hľadiska profesúry. Dr. Körtvélyessy obdržala pozvánky 

na prednášky z takých prestížnych inštitúcií ako Max Planck Institute, Amsterdamská 

univerzita či James Cook University of Australia. 

 

 Recenzná činnosť (Ste prizývaný recenzovať štúdie pre významné časopisy vo Vašej 

oblasti?) 

Toto kritérium je rovnako relevantné a má rovnakú výpovednú hodnotu ako citácie. Dr. 

Körtvélyessy píše recenzie pre viaceré medzinárodne rešpektované lingvistické časopisy ako 

Language Sciences, Applied Linguistics či Journal of Word-Formation. 

 

 Vo svelte dosiahnutých výsledkov môžem konštatovať, že Dr. Körtvélyessy sp§lňa 

všetky požiadavky na udelenie titutlu professor, pričom v niektorých smeroch ich dokonca 

prekračuje. Z týchto dôvodov bezvýhradne odporúčam, aby Univerzita P.J. Šafárika 

udelila Dr. Körtvélyessy titul profesora. 
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