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Výročí 

PhDr. Marie Dufková, CSc., sedmdesátiletá
Narodila se 15. února  1945 v Plzni. V letech 1963–1968 vystudovala Filozofickou fakultu 
Karlovy univerzity, obory latina a klasická archeologie; během studia se účastnila  archeo-
logických výzkumů doma i v Rakousku. V r. 1968 obhájila diplomovou práci  „Helénistické 
statky na Délu a Chersonésu“. V r. 1972 složila rigorózní zkoušky a obhájila rigorózní práci 
„Řecké terakoty z výkopů akademika A. Salače v maloasijské Kýmé“ a v r. 1982 obhájila 
kandidátskou disertační práci na téma „Řecké terakoty v oblasti Černomoří. Otázky impor-
tu a vlastní výroby“.

Po studiu v letech. 1968–1969 spravovala univerzitní sbírku odlitků antických soch, 
otevřenou veřejnosti v  r. 1969 v Hostinném, a účastnila se archeologických výzkumů na 
římské lokalitě Aguntum v Tyrolsku. Od r. 1969 pracuje v Národním muzeu, od roku1991 
vedla pododdělení klasické archeologie, od r. 1995 do roku 2010 oddělení klasické ar-
cheologie. Věnovala se systematicky budování a zpracování antické sbírky Národního 
muzea. Výsledkem této činnosti je i celá řada cenných akvizic ze soukromých sbírek, 
které stávající kolekci významně obohatily. Připravila řadu výstav s antickou tématikou 
a podílela se i na mezinárodních výstavních projektech. Nejvýznamnějším z nich bylo 
zřízení stálé antické expozice v Kinského paláci, která byla  bohužel nedávno zrušena.                                                                                               
V oblasti popularizace antického starověku se angažovala vlastními přednáškami a přípra-
vou pravidelných cyklů pro veřejnost, především dlouhodobého přednáškového projektu 
Antická vzdělanost v  rámci Společnosti Národního muzea.

Působila jako externí pedagog na Karlově univerzitě v Praze, v Ústavu pro klasickou ar-
cheologii, na Masarykově univerzitě v Brně a na Katedře klasické archeologie Filozofické 
fakulty Trnavské univerzity v Trnavě (hostující docentka od r. 1997). 

Zabývá se problematikou vztahů antického Středomoří a Černomoří. Publikovala práce 
související především s antickým archeologickým materiálem v českých sbírkách a z ob-
lasti ikonografie antického umění. Podílela se mimo jiné na přípravě mezinárodních pra-
menných edic pod záštitou UNESCO, Corpus Vasorum Antiquorum a Corpus Signorum 
Imperii Romani. V posledním desetiletí pracovala na řešení několika vědeckovýzkumných 
projektů podporovaných Grantovou agenturou ČR nebo Ministerstvem kultury ČR. Zúčast-
nila se řady vědeckých setkání doma i v zahraničí, absolvovala několik delších zahraničních 
studijních pobytů, například v Německu v rámci stipendia Německého archeologického 
ústavu (1985), dále v USA a ve Středomoří v rámci Gettyho grantového programu (Getty 
Grant Fellowship v r. 1992–1993), v Americké škole klasických studií v Athénách (Mellon 
Research Fellowship v  r. 1996). V r. 2002 byla hostem Britské akademie a v posledním de-
setiletí se také účastnila archeologických expedic do Sudánu a Sýrie. Začala přípravu nové 
exposice antiky pro  restaurovanou budovu NM, reprezentačního katalogu sbírky a dalšího 
svazku Corpusu Vasorum  Antiquorum. Přejme jí, aby se brzy uzdravila a stihla rozpraco-
vané projekty dokončit.

Jan Bouzek – Helena Svobodová
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PhDr. Alena Šubrtová osmdesátiletá
V tomto roce se dožila významného životního jubilea dožila dlouholetá pracovnice Archivu 
Národního muzea PhDr. Alena Šubrtová. Narodila se 12. srpna 1935 ve Dvoře Králové nad 
Labem, v letech 1953–1958 studovala na Filosofické fakultě UK v Praze, později absolvo-
vala externí aspiranturu na Ústavu dějin lékařství (v letech 1963–1968).

Svůj profesní život spojila A. Šubrtová s Národním muzeem, resp. konkrétně zejména 
s jeho archivem, kde působila v letech 1959–1967, v předchozím období však prošla i ně-
kolika jinými pracovišti Národního muzea (oddělení numismatické, starších a novějších 
dějin). Jejím nejvýznamnějším příspěvkem muzejnímu archivu je uspořádání několika vý-
znamných a rozsáhlých fondů, zejména těch, které náležejí významným prvorepubliko-
vým vědcům a politikům, za všechny jmenujme např. A. Boháče, K. Kazbundu, K. Engliše, 
K. Stloukala, E. a H. Benešovi). 

Krom archivních praktických činností také publikovala celou řadu významných studií 
i monografických prací z oborů hospodářských, sociálních a politických dějin 18.–19. sto-
letí a dodnes využívané jsou také její příspěvky historickodemografického charakteru.1 

K významnému životnímu jubileu přejeme pevné zdraví, mnoho sil a činorodosti do další 
práce.

Klára Woitschová

(Foto Libor Jůn)

1   Srv. Jaroslava Hoffmannová – Jana Pražáková, Biografický slovník archivářů českých zemí, Praha 2000, s. 647 
a 648, kde je uvedena i další literatura.




