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N Á V R H 

habilitačnej komisie pre udelenie vedecko-pedagogického titulu docent 

PhDr. Radoslavovi Hlúškovi, PhD.  

v odbore religionistika  

 

 

V zmysle vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Zb. § 1 odst. 15 a „Zásad UK“ k citovanej vyhl. čl.18 ods. 2, 

sa dňa 30. 3. 2017 uskutočnilo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave habilitačné konanie 

na udelenie titulu „docent“ PhDr. Radoslavovi Hlúškovi, PhD., v študijnom odbore 

religionistika. 

Na základe súhlasu Vedeckej rady FiF UK jej predseda, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., 

dekan fakulty, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 

predseda:  prof. Mgr. Milan Kováč, PhD. /FiF UK/ 

členovia:  prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. / FF UCM/ 

doc. Markéta Křížová, PhD. /FF UK v Prahe/ 

oponenti:    prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. /FF UK v Prahe/ 

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. /PF TU/ 

doc. PhDr. František Vrhel, CSc. /FF UK v Prahe/ 

Zasadnutie komisie v zmysle cit. vyhlášky viedol jej predseda, prof. Mgr. Milan Kováč, PhD., 

za účasti členov Vedeckej rady FiF UK a ďalších hostí (pozri prezenčnú listinu). 

 

I. V habilitačnej prednáške „Hueyapan – život pod/so sopkou. Rituálna krajina jednej 

nahuaskej komunity“ R. Hlúšek prezentoval náboženské predstavy a rituálne praktiky 

súvisiace s regiónom centrálneho Mexika, kde opakovane realizoval svoj výskum. Sústredil sa 

na dedinu Hueyapan a neďalekú sopku Popocatepetl, úzko spätú so životom roľníckej 

komunity, s jej rituálmi a poľnohospodárskym cyklom. Predstavil geografický, kultúrny, 

etnický kontext lokality, objasnil pojem rituálnej krajiny a koncept tohto priestoru. Konštatoval, 

že rituálna krajina bola prostredníctvom sykretizmu začlenená do katolicizmu. Pre kult hory 

Popocatepetl je typické prelínanie pôvodných náboženských predstáv s katolicizmom. V závere 

prednášky poznamenal, že vplyvom modernizácie spoločnosti i migrácie je budúcnosť 

miestnych tradícií ohrozená viac ako počas kristianizácie.  

Prednášku hodnotili 5 členovia Vedeckej rady FiF UK: prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD., 

prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD., prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., prof. M.Phil. Jozef Bátora, 

PhD., prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

 

II. Priebeh obhajoby: Habilitant predstavil svoju prácu „Nican mopohua. Domorodý príbeh 

o zjavení Panny Márie Guadalupskej“, ktorá na Slovensko prináša prvý opis a analýzu vývoja 

guadalupského kultu. V monografii sa venuje rozboru autorstva legendy „Nican nopohua“ a jej 

obsahu. Prináša paleografický prepis dokumentu, jeho preklad do slovenčiny, doplnený 

o historické súvislosti. Autor preskúmal historický kontext vzniku guadalupského kultu 

a analyzoval jeho kreolskú i nahuaskú podobu. V práci využil interdisciplinárny prístup 
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religionistiky, etnológie i histórie. Po prednesení oponentských posudkov habilitant odpovedal 

na otázky oponentov týkajúce sa  reflexie guadalupského kultu na Slovensku, typológie jazyka 

náhuatl či metodológie práce. Oponenti vyjadrili spokojnosť s odpoveďami. 

V následnej diskusii vystúpili viacerí členovia vedeckej rady: Prof. M. Slobodníka zaujímal 

spôsob výberu informátorov z miestnych obyvateľov a vplyv modernej doby na pretrvávanie 

tamojších tradícií. R. Hlúšek objasnil, že vplyvom modernizácie mladá generácia síce pozná 

tradičné legendy a rituály, ale stráca vieru v ich silu a nezúčastňuje sa ich, klesá tiež počet tzv. 

rituálnych špecialistov. Na otázku prof. S. Mihálikovej, do akej miery je téma jeho výskumu 

jedinečná, R. Hlúškek uviedol, že téma je pomerne mladá a venujú sa jej hlavne mexickí 

výskumníci. V diskusii ďalej zazneli otázky prof. O. Mészárosa,  prof. A. Heretika,  prof. J 

Bátoru ml., doc. V. Múcsku, prof. F. Gahéra týkajúce sa temporality, archetypu rituálnych 

špecialistov, vplyvu snov na miestne rituály, miery synkrézy náboženstiev i vzájomnej 

konkurencie náboženstiev. Habilitant fundovane reagoval na všetky otázky a podnety 

v diskusii. 

 

III. Záver: Na základe uvedeného zoznamu (životopis, prehľad pedagogickej činnosti, zoznam 

publikačnej činnosti, zoznam ďalších pôvodných odborných a umeleckých prác, zoznam 

ďalších ohlasov, charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov a charakteristiky k 

návrhu na vymenovanie uchádzača za docentku) habilitačná komisia vypracovala návrh na 

udelenie PhDr. Radoslavovi Hlúškovi, PhD., vedecko-pedagogický titul docent v odbore 

religionistika a v počte hlasov 5 kladných z 5 prítomných členov komisie odporúčala 

uchádzača VR FiF UK. 

 

 

V Bratislave 30. 3. 2017                              

 

 

 prof. Mgr. Milan Kováč, PhD. 

 predseda habilitačnej komisie                                                               


