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TISKOVÁ ZPRÁVA
Výzkumný záměr "Pluralita kultury a demokracie" (2005–2011, hlavní řešitel prof. PhDr.
Marcel Arbeit, Dr.), na jehož řešení se podílelo 22 akademických pracovníků Univerzity
Palackého v Olomouci ze šesti různých kateder, měl za úkol srovnat kulturu v českých zemích
a v zemích, jejichž kulturní modely ji ovlivňovaly a stále ovlivňují nebo jejichž pluralitní
prostředí může být v českých podmínkách inspirativní. Dosažené výsledky zasahují do oblastí
literární historie, literární teorie, muzikologie, sociologie, lingvistiky, filmové vědy, divadelní
vědy, mediálních studií, archivnictví, bibliografických studií, historie, politologie a teorie
populární kultury. Členové řešitelského týmu hodnotili demokratizační roli americké kultury
pro zemi jejího vzniku i pro evropskou společnost od 19. století po dnešek, zkoumali vývoj
kulturní etnické plurality v kontextu kulturního pluralismu a multikulturalismu, srovnávali
demokratizační vliv americké kultury v českých zemích s vlivem, který tato kultura měla
např. v Rusku, Francii či Latinské Americe, mapovali recepci americké kultury v českých
zemích ve 20. století (především v letech 1948–1989), zaměřovali se na regionální problémy
uplatňování kulturní plurality (na americkém Jihu, ve Skotsku, Irsku i jinde), analyzovali
populární kulturu a její demokratizační roli a odhalovali a kriticky hodnotili ideová klišé v
literární i audiovizuální tvorbě (především české a americké). Řešitelský tým připravil k
vydání 53 odborných publikací (monografií, kolektivních monografií a sborníků z
mezinárodních konferencí). V průběhu řešení výzkumného záměru publikovali členové týmu
také 95 kapitol v odborných knihách, 108 článků ve sbornících z mezinárodních konferencí,
sedm článků v impaktovaných zahraničních časopisech, 59 článků v recenzovaných
neimpaktovaných časopisech (z toho 52 v cizích jazycích) a 82 článků v českých kulturních
periodikách. V rámci výzkumného záměru byl založen odborný recenzovaný časopis
Moravian Journal of Literature and Film, který vychází dvakrát ročně v angličtině a publikují
v něm přední domácí i zahraniční odborníci. Členové týmu se aktivně zúčastnili 214
mezinárodních kongresů a konferencí (z toho 94 v zahraničí) a podíleli se na uspořádání 27
evropských či celosvětových konferencí a kolokvií. Pro studenty a akademické pracovníky
organizovali cyklus interdisciplinárních odborných přednášek Pondělní fórum. V souvislosti s
výzkumným záměrem se zvýšila také domácí i zahraniční prestiž pravidelného mezinárodního
Kolokvia amerických studií, které se od roku 2005 konalo šestkrát. Členové týmu přispívají
ke zkvalitňování výuky doktorandů a studentů magisterských programů a uplatňují své
vědecké zkušenosti při vedení diplomových a doktorských prací. Tým se začlenil do
mezinárodních projektů, dlouhodobě spolupracuje především s univerzitními pracovišti v
Dánsku, Francii, Německu, Španělsku a USA. Jeho členové působí ve výborech odborných
organizací (např. Evropská asociace amerikanistů, Evropská asociace anglistů, celoevropské
Fórum pro studium amerického Jihu).
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