
OPONENTSKÝ POSUDEK 
ke jmenování profesorkou doc. RNDr. Mgr. Tatiany Bužekové, PhD. 

ve studijním oboru etnologie 
Univerzita Komenského v Filozofická fakulta 

Studium a rozvíjení etnologie kulturní antropologie má na Komenského 
v dlouhou tradici, což z Katedry etnológie a muzikológie na FF 

v této oblasti a humanitního studia V 
v návaznosti na svých toto vede doc. Tatiana Bužeková, 

jejíž profesní vývoj nyní do další fáze, a to do ke jmenování profesorem v 
oboru Etnologie. a hned na mého stanoviska, píši, že jsem tomu rád. 
S kolegyni Bužekovou jsem se poprvé setkal v druhé 90. let minulého 
století, kdy jsme se s bratislavskými a kolegy snažili ustanovit a rozvíjet 
nový studijní obor a oblast bádání, tedy religionistiku. Postupem tato intenzivní 
spolupráce oslábla, ale z mnoha hledisek je že je to etnologické 
antropologické studium, které je na Komenského stále rozvíjeno a dosahuje 
významných Tatiana Bužeková již v té aktivní badatelku s 
inovativním a odpovídajícími odbornými kvalitami. Zahájení ke jmenování 
profesorem, resp. profesorkou je toho dokladem. 

Doc. Bužeková se jiného) na téma šamanismu a což je z 
pohledu téma v rámci antropologie náboženství. 
Bužeková toto téma (i v návaznosti na podobné výzkumy v vztahuje k 

domácímu, tedy slovenskému a tímto se dostává za hranice vlastního 
oboru a proniká do prostoru, v se protínají koncepty a výzkumy nejen z 
oblasti etnologie a religionistiky, ale také sociologie a psychologie. Tento je mi velmi 
sympatický, také proto, že Bužeková v nachází prostor pro tematizování 
nových podob archaických tradic, a to v novém moderních (tzv. 
urbánní šamanismus) a také v nových sociokulturních podmínkách (což ji vede k 
tematizování genderu v šamanismu a neošamanismu). Tatiana Bužeková je tak svým 

v kontaktu s aktuálním vývojem v rámci religionistiky i kulturní antropologie. 

Své výzkumy T. Bužeková vícero granty a projekty, což dnes 
k a nutné praxi akademických Naprostá je sice 
poskytována tuzemskými akademickými institucemi (dominuje VEGA), ale i vedle toho byla 
doc. Bužeková týmu projektu „Developing a New Curriculum in Global 
Migration, Diaspora and Bordes Studies in East-Central Europe", který byl financovaný 

programu Erazmus+ a do kterého bylo zapojeno 
spolupracujících institucí. Zde T. Bužeková získala mezinárodní projektové zkušenosti. 
Z tematického je že výzkumným problémem, kterému 
se nebo je význam lokálního 
v globálním kontextu a otázky spojené s problémem transformace, resp. 
spojené s dopady na lidovou kulturu a tradice. Tyto otázky jsou 
bezpochyby a v kontextu naší doby a historické zkušenosti k intelektuální 
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povinnosti naší generace tato témata zpracovat. I zde se projevují odpovídající odborné 
kvality 

je tomu i v oblasti výkonu Ta publikovala 19 
odborných publikací v což dokládá její úsilí oslovit svými texty širokou 
mezinárodní odbornou obec, i zde by více publikovat v prestižních 

nakladatelstvích. 

Na svého posudku bych rád vyzdvihl a ocenil oblasti dosavadního 
akademického doc. Tatiany Bužekové. První z nich je její pedagogická praxe, která 
je nejen systematická a odpovídající pozici na ale také významná z hlediska 
rozvíjení odborných dovedností studujících. Dokládá to i tematické 

a Zde je také vyzdvihnout, že je školitelkou 
v doktorském studiu (má dostatek své studium) a také 
garantkou všech studia. To je dokladem její pevné pozice v akademických 
strukturách i osobních kvalit. 

je nutno vyzdvihnout její zapojení do širší akademické obce (odporné 
a jiné struktury), redakcí odborných je také vedoucí 

katedry, tedy Katedry etnológie a muzikológie na Filozofické Univerzity Komenského 
v vím, jak a energeticky je obdobné 

které odebírá kapacitu na výzkumnou a není na první 
pohled I svým osvojuje tedy doc. Tatiana Bužeková své 

ke jmenování profesorkou. svého akademického totiž 
rozvíjela všechny oblasti, které jsou nutné pro profesorky a v nichž je v rámci 
jmenovacího prokázat odpovídající výkon a zkušenosti. 

Rád tedy konstatuji, že doc. Tatiana Bužeková požadavky pro jmenování 
profesorky a jsem že bude v této nové pozici i nadále rozvíjet obor Etnologie 
s odpovídajícími do dalších 

Filozofické fakulty Univerzity Komenského v tedy 
jmenovat doc. RNDr. Mgr. Tatianu Bužekovou, PhD. profesorkou 

v oboru Etnologie. 

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. 

V Bílovicích nad Svitavou, 20. 2021 

Filozofická fakulta 
Univerzita Palackého v Olomouci 
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