
74 ZPRÁVY / MISCELLANEA Eva Kuťáková jubilující 75

Eva Kutaková 
jubilující

Eva Kutaková se letos dožívá sedmdesáti let. Při této milé příležitosti si 
rádi připomínáme některé mezníky jejího života.

Do Prahy na studia latiny a českého jazyka a literatury přišla v roce 1957 
po maturitě a po krátkodobém zaměstnání v Karlových Varech, k nimž ji pou
tá silný citový vztah. Byla první mezi několika dalšími, jimž obdiv a lásku 
k antické kultuře vštípil karlovarský profesor Mirko Tomášek, který dovedl 
své žáky nadchnout pro studium antiky. Fakultní studia ukončila po tehdy ne- 
překročitelném pětiletém limitu a jako diplomovou práci předložila a obháji
la Záporné a kladné rysy Senekových postav, v níž již tehdy dosvědčila svůj 
vyhraněný zájem o literaturu obecně a římskou zvláště. Impulsy čerpala Eva 
Kutaková zejména při studiu české literatury v přednáškách i seminářích, kte
ré v šedesátých letech konali a vedli někteří učitelé vzdálivší se dobovým 
dogmatům a schématům. Na ty dodnes vzpomínají jejich posluchači s vděč
ností, protože jim pootevřeli dveře literární vědy, aby později jako jejich dob
ří žáci literaturu sami objevovali, hodnotili a jiné do ní zasvěceně uváděli. 
Bylo tedy velkým štěstím, že se na konci padesátých let konečně podařilo zlo
mit jho dané tím, že jedinou dovolenou studijní kombinací přestala být latina- 
dějepis, nesnesitelné břímě částečně odlehčené možností studovat třetí obor 
řečtinu.

Po absolutoriu strávila Eva Kutaková tři léta interní aspirantury v teh
dejším Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská Československé akademie 
věd v Praze a od r. 1965 začalo její nepřetržité působení na Katedře věd o an
tickém starověku, pozdějším Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické 
fakulty UK v Praze: nejprve jako asistentky, od r. 1967 jako odborné asistent
ky, od r. 1968 jako doktorky filozofie. V roce 1984 získala po obhájení kan
didátské práce hodnost kandidáta věd o umění, a to v oboru teorie literatury 
a dějin konkrétních literatur - teorie a dějiny literatury starořecké a římské 
a v roce 1987 se stala docentkou pro obor dějiny antické literatury. V témže 
roce byla jmenována vedoucí katedry a byla jí do roku 1989, v roce 2000-2003 
vykonávala funkci zástupkyně ředitele Ústavu.

Na Evu Kuřákovou čekal od vstupu na katedru značný nápor pedagogic
kých povinností, které se však naučila zvládat s přehledem, klidem a velkou 
výdrží. Její doménou se postupem doby staly přednášky a semináře z latinské 
literatury a příbuzných disciplín, mezi nimi především versologie. Ale kromě 
toho vyučovala v intenzivních latinských kursech pro posluchače latiny, řečti

ny i tzv. společného základu, které zabíraly mnoho času, ale za něž jí byli 
posluchači vždy velmi vděčni. Vedla několik desítek diplomových prací a její 
úspěšní diplomandi odcházeli do akademických ústavů. Jakmile po r. 1989 
vzrostl na katedře počet posluchačů oboru, přivítala možnost konat každoroč
ně výběrové přednášky a speciální literární semináře a zejména tehdy stoupl 
její zásluhou počet zájemců o studium římské literatury. Však také nesly 
a dodnes tyto přednášky a semináře nesou názvy, které jsou již samy o sobě 
přitažlivé. Specializovala se v nich především na poezii 1. stol. př. n. 1. a ná
vazně 1. a 2. stol. n. 1. a vybudovala v souladu s curriculem navrženým po r. 
1989 systém proseminářů, seminářů, přednášek tak, aby tvořil uzavřený, ale 
zároveň i otevřený celek. Eva Kuťáková má značný podíl i na vypracování 
celkové koncepce bakalářského studia oboru latina. Mnoho svého času věnu
je doktorandům, z nichž jeden se po skončení náročné co-tutelle na univerzitě 
Sorbonne - Paris IV již stal odborným asistentem Ústavu řeckých a latinských 
studií. Eva Kuťáková se zabývá i didaktikou latiny, při níž se soustředila na 
literární výchovu, a přednáší opakovaně učitelům latiny sdruženým v asocia
ci ALFA. Je autorkou a spoluautorkou skript a učebnic sloužících poslucha
čům latiny, ale i jiným, zejména pak učebnice Ád fontes - Cursus Latinus 
(Karolinum 2004^; ve spolupráci s D. Slabochovou). V posledních asi deseti 
letech je garantkou velmi úspěšných a pro neustávající zájem cyklicky se vra
cejících kurzů Antické kultury pro Univerzitu třetího věku a její přednášky 
sklízejí velké uznání účastníků.

S pedagogickou prací E. Kuťákové je spojen její značný podíl na přípravě 
pětatřicetidílného televizního naučného cyklu Disco Latine pro Českou tele
vizi, jehož cílem bylo seznámit jak gymnazisty, tak i širokou kulturní veřej
nost nejen s latinským jazykem, nýbrž i s antickou kulturou a jejími tradice
mi. Byla rovněž spoluautorkou dvoudílného knižního průvodce doplňujícího 
kulturními reáliemi audiovizuální působení televizních lekcí (Disco Latine, 
I-II. Scientia, Praha 1995, 1996). Na televizním zpracování se podílela zejmé
na v literární a hudební části a projevila velký cit pro dramatické zpracování 
mnoha partií tohoto cyklu. Také úsek, který se zabýval starověkou antickou 
moudrostí vtělenou do okřídlených rčení, nese především její pečeť. A není 
divu, neboť je spoluautorkou již po čtvrté a pokaždé v lepší a dokonalejší ver
zi i úpravě vydávané Moudrosti věků (Leda, Praha 2002'*; poprvé Svoboda 
1988) i autorkou předmluvy i úvodní části k tomuto vysoce ceněnému, nepo
stradatelnému pomocníku jak odborníků, tak širší veřejnosti.

Dalším dílem, jemuž Eva Kuťáková věnovala mnoho úsilí, je Slovník la
tinských autorů, který vyšel r. 1984 v nakladatelství Odeon a r. 2004 v pře
pracovaném vydání v nakladatelství Leda. Byla redaktorkou jeho antické čás
ti, napsala také obšírnou úvodní studii Latinská literatura v období starověku 
- římská literatura sl vybavila ji náležitými přílohami i chronologickými pře
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hledy prospěšnými jeho uživatelům. Jako redaktorka vybrala vhodně autor
ský kolektiv a umožnila i mladším kolegům, aby zpracovali hesla, která od
povídala jejich zájmu. Její hesla - v počtu kolem sedmdesáti - se týkají ze
jména básníků augustovské a poaugustovské doby a jsou zpracována se slov
níkovou kázní a napsána vytříbeným slohem, který je pro ni příznačný. Cen
né a výstižné jsou její souhrnné charakteristiky literárních žánrů a subžánrů.

Recenzní činnost má v poslední době přímý význam pro překladatele an
tické poezie, protože Eva Kuťáková se věnuje i teoretickým aspektům překla
du, což dokládá i její účast na translatologické konferenci r. 2005 referátem 
Latinský hexametra jeho české ekvivalenty (sb. Český překlad II /1945-2004/, 
Praha 2005, s. 9-25). Z jejích dalších odborných článků můžeme vzpomenout 
studii Cruenta maenas (LF 92, 1969) a především Fairy-tale Elements in the 
Iason and Medea Myth. On the Relation of Folklore to Literature (Graeco- 
latina Pragensia 11, 1987). Pro odbornou i širší kulturní veřejnost má stále vý
znam desítka jejích předmluv k vydání antických děl, především antické poe
zie a z prózy Seneky a Apuleia. Jsou psány se znalostí literární teorie i jednoho 
každého autora a je v nich uložen autorčin vztah k hodnotě jejich poselství 
i k římské literatuře.

Doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc., vždy usilovala a stále usiluje o harmonii 
jak v životě, tak v pedagogické i odborné činnosti, projevuje uměřenost a vy
braný vkus a nesnáší předstírání a podbízivost. Patří k těm, kteří nezvyšují 
hlas, ale hledají lepší argumenty a proti cizí hlouposti se dovedou bránit uzem- 
ňující stručnou glosou. Se svými povinnostmi dovedla skloubit dobrý rodin
ný život a péči o své gemelli, které jako děti opatrovala nejinak než Comelie 
(Val. Max. 4,4), aniž by to však kdy při své velké rezervovanosti dala slovem 
najevo.

Přejeme jí, aby nadále ve zdraví uskutečňovala svá přání a předsevzetí a tě
šila se ze života.

Bohumila Mouchová (Praha)

K životnímu jubileu 
prof. Jany Nechutové

Životní jubileum paní profesorky Nechutové, které si v této době připo
mínáme, je dopřáno nikoli jen jubilantce samotné, nýbrž především české kla
sické filologii a latinské medievistice a české kultuře druhé poloviny 20. sto
letí. Život a odborné působení profesorky Nechutové v těchto vědních obo
rech si dovoluji považovat za doklad jisté tendence našeho životního prostoru 
vracet se alespoň v určitých sférách duchovního života i po bolestných peri
petiích k pevné tradici, která je bez dalšího schopna stát se přítomností, jak
mile je jí to umožněno.

Profesorka Nechutová zahájila své vysokoškolské studium přesně v polo
vině padesátých let 20. století, v době, jež snad nemohla být v novodobých 
českých dějinách pro studia humanitatis nepříznivější. Plně však dokázala 
využít daru osudu, jenž jí v jejím vysokoškolském studiu dovolil využít genia 
loci brněnské univerzity, i v této době (jako i později v obdobných historic
kých situacích) schopné zajistit i v humanitních oborech důstojné badatelské 
podmínky postavám, jež by v pražském akademickém světě byly odsouzeny 
v nejlepším případě k mlčení. Určující osobností jejích vysokoškolských stu
dií klasické filologie na brněnské Filozofické fakultě dnešní Masarykovy uni
verzity tak byl a zůstal profesor Jaroslav Ludvíkovský, vědec nezařaditelný 
do mocensko-vědmách struktur tehdejší aenea proles, jemuž však přesto vždy 
bylo přiznáváno postavení doyena brněnské katedry klasické filologie i brněn
ského akademického života. Profesorka Nechutová mu za svou vědeckou for
maci projevovala celoživotní vděčnost, již vyjadřovala průběžným pořádáním 
jeho bibliografie (které se věnovala v roce 1965 a 1975), publikací recenzí, 
bilančních článků na jeho počest, fato cogente i jeho nekrologu a konečně 
v nedávné době velmi cenným a precizně redigovaným výborem jeho nejvý- 
znamnějších odborných textů.’

Druhým českým klasickým filologem velkého formátu, který na ni po celý 
svůj život měl mimořádný vliv jako člověk i jako badatel, byl nedávno zesnu
lý profesor Radislav Hošek, jenž se stal i jejím manželem.

Již během druhé poloviny svých studií klasické filologie začíná prof. Ne
chutová publikovat recenze, jež prozrazují zpočátku jubilantkou přísně do
držovaný cursus verborum vycházející od témat týkajících se latinské antické 
literatury a až postupně se přesouvající do oblasti latinské medievistiky. Su

Jaroslav Ludvíkovský, Antika, Čechy a evropská tradice, Brno 2002.
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