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V centru pozornosti bude česká populární kultura pojímaná jako každodenní kultura
širokých vrstev. Převážně seminárně vedený kurz proto poskytne studentům přehled
základních koncepcí využitelných pro studium fenoménu spolu s přehledem základních
vývojových změn a nabídne jednotlivá témata zpracovaná v literatuře či na zpracování
čekající. Půjde tedy o otevřený seminář ohledávající teoretické i praktické možnosti výzkumu
role populární kultury v české a československé společnosti převážně 20. století. Zaměří se
jak na žitou kulturou a kulturní praktiky tak kulturní texty a jejich tvůrčí využití
v každodenním životě. Účastníci kurzu by se měli seznámit s přístupy kulturních studií,
zamyslet se nad možnostmi jejich využití v středoevropském prostředí a pokusit se je
aplikovat na konkrétní fenomény české populární kultury. Konkrétní výběr studovaných
témat bude přizpůsoben zájmu účastníků.
Ze strany studentů se očekává aktivní přístup ve formě diskuze nad čtenými texty a
prezentace k jednomu z témat. Na zápočet či zkoušku též vypracování krátké analýzy
vybraného produktu české populární kultury.
Témata seminářů:
1. Úvodní informace o kurzu, seznámení s průběhem, požadavky a atestacemi.
2. Populární kultura, společnost a její výzkum. Představení základních konceptů.
3. Role populární kultury ve společnosti a její recepce.
4. Boj s populární kulturou v první polovině 20. století.
5. Využívání populární kultury v druhé polovině 20. století.
Témata k výběru:
- Počátky české populární kultury – z venkovana měšťanem a občanem
- Meziválečné utopické romány – národ a kolektiv
- Dívčí a erotická literatura za první republiky – populární kultura zdánlivě neideologická
- Dechová hudba – fenomén české hudební tradice
- Filmová tvorba 40. a 50. let – od skryté propagandy po otevřenou
- Semiotika budovatelské kultury
- Proměny žánru hudebních filmů pro mládež
- Normalizační hegemonie – útěk do soukromí a televizní seriály
- Maskulinní a femininní vzorce života za socialismu
- Komunální satira a kritika společnosti
- Domácí umění – kutilství jako lidová kultura normalizace.
- Moderní lidová kultura – městské legendy
- Subkultury pozdního socialismu a raného kapitalismu
- Média v transformaci. Exploatační filmy, černá kronika a erotika
- Stereotypy a xenofobie v populární kultuře
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