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Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
pracoviště Brno

Květná 8, 603 00 Brno
URL: http//www.ucl.cas.cz
Tel.: 543 211 868
Fax.: 543 211 868
E-mail: vrbova@ucl.cas.cz

Charakteristika

Pracoviště se zaměřuje na dějiny české literatury a teorii litera-
tury, badatelsky se však věnuje i jinojazyčné literatuře, vznika-
jící v českých zemích od počátků písemnictví, a vytváří fondy, 
které dokumentují její vývoj.Veřejnosti přístupná knihovna 
s více než 20 tisíci svazky představuje důležitý fond pro stu-
dium literatury a její reflexe; poměrně úplně jsou zastoupeny 
literární časopisy po k období roce 1945.

Organizační členění

Pracoviště je součástí Ústavu pro českou literaturu se sídlem 
Praha 1, Na Florenci 3. Člení se na oddělení pro výzkum starší 
literatury, oddělení pro výzkum literatury XIX. století, oddělení 
pro výzkum literatury XX. století a literatury současné, oddělení 
teorie, oddělení pro výzkum literární kultury, oddělení ediční 
a textologické, oddělení literární lexikografie, středisko literár-
něvědných informací.

Projekty a granty

Momentálně se v ÚČL zkoumají tyto problémy (a řeší tyto gran-
tové projekty):
Slovník české literatury po roce 1945 (on-line) – instituce po-
válečného literárního života, bibliografie české literární vědy 
1945-1960, čtenáři a čtení v ČR, Literární cenzura v obrysech, 
dějiny a teorie českého verše 19. století, komiks: dějiny, teo-
rie, Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech 
a interpretacích, Slovník literárněvědného strukturalismu, Jan 
Mukařovský: život, dílo, ohlas ad.

Mezinárodní spolupráce

Pracoviště spolupracuje s řadou zahraničních institucí, Ústav 
slovenské literatury SAV v Bratislavě, Ruská akademie věd, 
University of Pennsylvania, Arizona State University, Interdis-
ciplinary Center for Narratology (ICN) v Hamburku, Institut pol-
ské filologie – Vratislavská univerzita, Le Centre de recherches 
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sur les arts et le langage (CRAL-EHESS-CNRS, Paris), Institut 
für Slavistik, Universität Wien, Slavisches Seminar der Univer-
sität Tübingen ad.

Spolupráce s vysokými školami

Pracovníci pobočky působí na |Filozofické fakultě MU v Brně, 
Filozofické fakultě UK v Praze, Pedagogické fakultě MU, Filozo-
fické fakultě UP a dalších vysokých školách. Jsou členy oboro-
vých rad a grantových komisí AV ČR a Ministerstva kultury ČR, 
redakčních rad literárních periodik, jako je např. Česká litera-
tura, Slovo a slovesnost, Host atd.

Služby veřejnosti

V brněnském Ústavu vzniká ediční řada Theoretica & historica 
(AV ČR), zaměřená na současnou světovou a českou literární 
teorii. Pracovníci se však také podílejí na vydávání edice 
Teoretická knihovna (Host, Brno) ad.




