
Vedoucí: PaedDr. Luboš Merhout. CSc. 

Jiřino Dunděrová (0.3 úv.); Vratislav Farber; PhDr. Ireno Kraitlová; PhDr. Lenko 
Kusáková; PhDr. Ludmilo Lantová. CSc. (0.6 úv.); doc. PhDr. Jon Lehár. CSc.; 
PhDr Jitko Pelikánová; PhDr. Zdeněk Pešat. DrSc. (0.6 úv.); Mgr. Václav 
Petrbok; PhDr. Marcella Rossová-Husová, CSc.; prom. fil. Vlasto Skalická; 
PhDr Petr Šisler; PhDr. Eva T oxová. CSc. (0.6 úv.); Mgr. Daniel Vojtěch; Mgr. 
Milena Vo1tková; PhDr Aleš Zach; PaedDr. Jiří Zizler. CSc. 

Do 3 I. 12. 1998 byl vedoucím oddělení doc. PhDr. Jiří Opelík. CSc., do 30.

4. 1992 byl vedoucím oddělení PhDr. Aleš Hamon. CSc.. do 3 I. 3. 1991

bylo vedoucí oddělení PhDr. Evo T oxová. CSc.

V lelech 1993-98 v oddělení rovněž působili: PhDr. Evo Strohsová, CSc. 
(do roku 1993). PhDr. Václav Vaněk (do roku 1993), PaedDr. Dono 
Dvořáková (do roku 1994). Mgr. Marto Soukopová ( 1994-95). PhDr. Pelr 
Holman ( 1995-98). Do konce roku 1992 v oddělení působily PhDr. Dagmar 
Mocná, CSc. o PhDr. Morkélo Selucká-Stádníková. CSc., do roku 1991

PhDr. Stanislavo Mazáčová o PhDr. Jitko Pelikánová. do roku 1990 byli 
členy oddělení PhDr. Přemysl Blažíček, DrSc.. PhDr. Vladimír Forst. CSc. (0.5

úv.!. prom. (,/. Dalibor Holub. PhDr. Petr Málek. prom. (i/. Michaelo 
Nondková o PhDr. Blanko Svadbová, CSc. 

Oddělení - svou základní orientací literárněhistorické - se od poloviny 
sedmdesátých let soustředuje no Lexikon české literatury. Autorské o redakční 
zpracování 3. o 4. dílu určovalo v daném období chod oddělení. Individuální 
literárněhistorická práce přicházela ke slovu v podobě příspěvků na vědec
kých konferencích. knižních o časopiseckých studií. doktorských prací. edic o 
komentářů k nim. Pracovníci oddělení se věnují rovněž grantovým projektům 
(popř. se no grantových projektech podílejí). Krásná prózo v českých 
časopisech 1786- 1830 (Lenko Kusáková). Nakladatelé v českých kulturních 
dějinách 19. o 20. století (Aleš Zoch). Komplexní filologický průzkum jazyka 
o literatury 17. a 18. století ve středoevropských souvzložnostech (Václav
Petrbok). Dě11ny české literatury po roce 1945 (Petr Šisler. Mileno Vojtková.
Aleš Zoch) ad.



Lexikon české literatury, rozvržený do 4 dílů, staví českou literární lexikograf i1 
no kvantitativně i kvalitativně nový stupeň. Jeho záměrem je podat podrobný 
obraz českého písemnictví od nejranějšího stadia staroslověnského o latin
ského do dvacátého století (s omezením no autory debutu1ící do roku l 945). o 
to slovníkovými hesly o individuálních činitelích literárního vývoje. Zohrnu1e 
osobnosti (spisovatelé beletristé, autoři odborných prací o české literatuře. 
překladatelé). anonymní památky starší literatury. almanachy. sborníky. časo
pisy o instituce (nakladatelství. spolky o skupiny, vědecké společnosti!. Heslo 
poskytují detailní biografii. literárněhistorický popis, úplnou primární o výbě
rovou sekundární bibliografii. Lexikon české literatury je určen badatelům. 
učitelům, studentům, knihovníkům, redaktorům, dramaturgům a náročným čte
nářům. V rámci české literární historie je základem příštích slovníků. af 
specializovaných. nebo popularizujících. 

l. díl Lexikonu české literatury (A-G) vyšel l 985. 2. díl ve dvou
svazcích (H-J, K-L. dodatky A-G) 1993 v nakladatelství Academio. 3. díl (ve 
dvou svazcích M-0. P-Ř) odevzdalo redakce do téhož nakladatelství v čer
venci l 998; to po odkladech ohlásilo jeho vydání v roce 20(X). Od téhož 
roku má odborná veřejnost k dispozici díly 1-3 rovněž v elektronické podobě 
(CD ROM). 

Oddělení se nyní soustředí no autorské zpracování hesel 4. dílu 
Lexikonu české literatury (S-Ž, opět ve dvou svazcích. s dodatky k písmenům 
A-Ř). To bude dokončeno v roce 200 l (projekt podpořila Grantová agen
turo ČR). Od roku 2002 se bude redakční kolektiv věnovat redigování dílo
s cílem úspěšně dovršit dlouholetou práci no tomto reprezentativním kom
pendiu české literatury.
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