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Předsedou komise pro zřizování ústavů pro úkoly III. třídy 
zvolen prof. Pražák, jednatelem prof. Havránek. Schválen návrh 
komise, aby jako první etapa v budování ústavů byl zřízen 
Ústav pro jazyk český, jako druhá etapa Ústav pro českou 
literaturu a Ústav fonetický. Pro propracování úkolů Ústavu 
jazyka českého se spojí komise lexikografická, dialektologická 
a pravopisná, pro vypracování plánu Ústavu české literatury 
zvolena komise pp.: Hrdina, Mukařovský, Pražák, Ryba, 
Ryšánek, Svoboda, Šimek, Vašica, Wollman. Propracování plánu 
Ústavu fonetického svěřeno komisi fonografické, rozšířené 
o prof. Havránka a Vážného. Za referenty pro navrhované ústavy 
zvoleni: prof. Havránek pro Ústav českého jazyka, prof. Pražák 
pro Ústav české literatury a prof. Hála pro Ústav fonetický.

Bohuslav Havránek: Zpráva o schůzi ze dne 6. února 1946, 
Věstník ČAVU 55, 1946, s. 60 (úryvek).



Návrh na zřízení Ústavu pro českou literaturu při České akademii v Praze,  
zaslaný Ministerstvu školství a osvěty 10. července 1946, úřadu předsednictva vlády  
11. července 1946, prezidentu ČAVU Zdeňku Nejedlému 12. července 1946  
a předložený prezidentu republiky Edvardu Benešovi na audienci 14. července 1946. 

6 stran; A AV ČR, fond ČAVU, sign. 212.0, inv. č. 282, Ústav pro českou literaturu. Zřízení a organizace. 

















Dopis děkana FF Slovenské univerzity v Bratislavě Jána Bakoše z 21. 8. 1946. 

1 strana; A AV ČR, fond ČAVU, sign. 212.0, inv. č. 282, Ústav pro českou literaturu. Zřízení a organizace.





Germanista Antonín Beer protestuje proti zřízení Ústavu pro českou literaturu,  
dopis předsedovi III. třídy ČAVU, Brno, 5. ledna 1947.

(1 strana), se strojopisem článku Co bude s III. třídou České akademie věd a umění? (5 stran), který ovšem Beer 
v časopise Naše věda, jehož byl redaktorem, nakonec neotiskl. A AV ČR, fond ČAVU, sign. 212.0,  
inv. č. 282, Ústav pro českou literaturu. Zřízení a organizace.

















Jan Mukařovský: Návrh organizace Ústavu pro českou literaturu při České akademii  
věd a umění pro schůzi dne 12. 3. 1947. 

5 stran, A AV ČR, fond ČAVU, sign. 212.0, inv. č. 282, Ústav pro českou literaturu. Zřízení a organizace.  
Návrhu předcházel koncept z 27. ledna 1947, který prošel interní diskusí.













Albert Pražák v dopise z 12. 3. 1947, adresovaném s největší pravděpodobností prezidentu 
ČAVU Zdeňku Nejedlému, nesouhlasí se zněním návrhu komise pro zřízení ÚČL.

 A AV ČR, fond ČAVU, sign. 212.0, inv. č. 282, Ústav pro českou literaturu. Zřízení a organizace.





František Šimek navrhuje zřízení zvláštního oddělení pro praktický výcvik vydavatelů 
staročeských památek, nedatováno [1947]. 

1 strana; A AV ČR, fond ČAVU, sign. 212.0, inv. č. 282, Ústav pro českou literaturu. Zřízení a organizace.





Návrh organizace Ústavu pro českou literaturu při České akademii věd a umění,  
strojopis, v němž je zachycen proces schvalování na schůzi III. třídy ČAVU dne 11. 6. 1947. 

5 stran; A AV ČR, fond ČAVU, sign. 212.0, inv. č. 282, Ústav pro českou literaturu. Zřízení a organizace.













Zvláštní otisk z Věstníku ČAVU 56, 1947 se Zprávou komise pro zřízení ÚČL za rok 1947 
a Organizačním řádem ÚČL ČAVU schváleným 11. 6. 1946.

A AV ČR, fond ČAVU, sign. 212.0, inv. č. 282, Ústav pro českou literaturu. Zřízení a organizace.









Zpráva o činnosti Ústavu pro českou literaturu z 12. 10. 1948 vypracovaná jednatelem  
zřizovací komise Antonínem Grundem. 

A AV ČR, fond ČAVU, sign. 212.0, inv. č. 282, Ústav pro českou literaturu. Zřízení a organizace.















Ústav pro českou literaturu zahájil svou činnost 1. září 1948.  
Má tři sekce: A) odbor pro dějiny české literatury 
(v čele s prof. dr. Albertem Pražákem), B) odbor pro styky 
české literatury s literaturami jinými (v čele s prof. dr. Frankem 
Wollmanem), C) odbor pro teorii literatury (v čele 
s prof. dr. Janem Mukařovským). Plné rozvití jejich pracovního 
programu je plánováno pro r. 1949, jakmile bude Ústav po 
stránce hmotné i osobní řádně vybaven. Ústav vede referent 
Ústavu, kterým je pro rok 1948/49 prof. dr. Albert Pražák, 
jeho zástupcem je prof. dr. Frank Wollman. Veškerou činnost 
Ústavu koordinuje jednatel, kterým je prof. dr. Antonín 
Grund. Od 1. zář 1948 pracovali v Ústavu čtyři středoškolští 
profesoři, kterým byla pro tento účel udělena ministerstvem 
školství, věd a umění řádná dovolená.

Třebaže bylo mnoho času věnováno zařizování Ústavu, 
bylo ihned započato s plánovanou prací. Členové Ústavu 
převzali bibliografický materiál literárněhistorický, zpracovaný 
za války v České akademii, zkontrolovali jej a po zjištění 
chybějící látky přistoupili k jeho doplnění, aby byl do prázdnin 
r. 1949 připraven k tisku za roky 1937 a 1938. Zároveň bylo 
započato s přípravou prací na slovníku českých spisovatelů. 
Ústav získal dvě cenné knihovny, po zemřelém V. Bitnarovi 
a zaniklého literárního odboru Umělecké besedy. Stěhování, 
uskladnění a třídění knihoven bylo prováděno členy Ústavu 
často mimo pracovní hodiny. Ústav navázal spojení s jinými 
vědeckými ústavy i zahraničními, od nichž  
se snaží získati vědecké publikace výměnou za Slovesnou 
vědu, jejíž redakce dala Ústavu k tomu účelu 150 výtisků. 
Kromě toho udílel Ústav informace z oboru literárního 
zájemcům českým i posluchačům cizincům, studujícím na 
pražských vysokých školách. Členové Ústavu pracovali  
dále na různých edicích děl našich spisovatelů.

Antonín Grund: Ústav pro českou literaturu,  
Věstník ČAVU 57, 1948, s. 84.





Ediční poznámka:

Dokumenty uložené v Archivu Akademie věd ve fondu Česká 
akademie věd a umění (A AV ČR, fond ČAVU, sign. 212.0, 
inv. č. 282, Ústav pro českou literaturu. Zřízení a organizace) 
jsme se rozhodli publikovat formou reprintu. Za vstřícnou 
spolupráci děkujeme Archivu Akademie věd, zvláště PhDr. Janu 
Chodějovskému, Ph.D.

Ediční úpravy zpráv uveřejněných ve Věstníku České akademie věd 
a umění vycházejí ze zásad formulovaných v publikacích Editor 
a text. Úvod do praktické textologie (Praha 1971) a Textologie. 
Teorie a ediční praxe (Praha 1993). Ortografie byla sjednocena 
podle Pravidel českého pravopisu (1993) s Dodatkem.
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