
Kulturní studia - minor 

K čemu vám bude, když si dosavadní studijní program 
upravíte do podoby maior a k němu si přiberete 

Kulturní studia jako minor?



Co to jsou 
Kulturní studia?

1) Jde o nový obor, který se na západních univerzitách naplno 
prosadil v 90. letech 20. století pod názvem Cultural Studies.

2) Kulturu nevykládají jako vývojovou řadu důležitých děl a 
jejich hlubokých významů, ale jako síť vztahů, které mají 
nějaký dopad na společnost, civilizaci i jednotlivé vnímatele. 
Když použijeme analogii z přírodopisu: Nevykládají anatomii 
savců (a jejich jednotlivých čeledí, rodů a druhů), plazů, ptáků 
atd., ale vykládají kulturu jako fungující celek, tedy vztahy typu: 
některé šelmy žerou jen jiné savce, jiné šelmy jsou všežravé; 
šelmy udržují rovnováhu mezi býložravci a vegetací atp.

3) Nevěnují se jenom vysokému elitnímu umění, ale i populární 
a masové kultuře. Filmy s Jamesem Bondem jsou pro ně stejně 
vydatným akademickým materiálem jako Kafkův Proces. 
Kromě uměleckých děl zohledňují i oblasti sportu, volného 
času, módy a dějin moderních médií.



Dává smysl studovat Kulturní studia 
jako „pouhý“ minor?

• Dává. Pro nový systém vysokoškolského studia, založený na 
možnosti studovat program ve verzi maximus, maior či minor, jsou 
Kulturní studia vhodná tím, že nemají žádný materiál, jehož vývoj 
někde začíná a někde končí a teprve když se zvládne celek, 
začne to celé dávat smysl.

• Kulturní studia pracují s vybranými materiálovými vzorky z 
jednotlivých druhů umění a z moderních dějin (od 19. století do 
současnosti). Tyto vzorky, i v malém množství, jež se do minoru
vejde, dostačují, aby na nich šlo pozorovat a vyvozovat obecné 
mechanismy fungování kultury ve společnosti. Studenti a 
studentky tedy netrpí tím, že jim je nabídnut jenom nějaký pahýl, 
z něhož si původní celek stejně nejde příliš dobře představit.





Co studiem v podobě minor získáte?

• Základní povědomí o moderních socio-kulturních dějinách skrze 
předměty Politika – ideje – společnost: Dějiny českých zemí i 
Dějiny moderního světa, České historické myšlení, Sociokulturní 
rámce moderní každodennosti, Středoevropský úděl a Střední 
Evropa v moderních dějinách.

• Základy soudobé kulturní teorie skrze předměty Kulturní texty v 
kulturálních kontextech, Metody kulturní historie, Základy 
mediální komunikace, Sémiotika a Kulturální teorie.

• Základy dějin populární kultury skrze předměty Vývojová poetika 
a sémantika populární kultury I a II.



Jaké knihy vás budou studiem provázet?

• Barthes, Roland: Mytologie. Praha: Dokořán, 2004.

• Bartlová, Milena, ed.: Pop History. O historické věrohodnosti románů, 
filmů, komiksů a počítačových her. Praha: Lidové noviny, 2003.

• Burke, Peter: Co je kulturní historie? Praha: Dokořán, 2011.

• Davies, Norman: Evropa: Dějiny jednoho kontinentu. Praha: Academia 
a Prostor, 2005.

• Fiske, John: Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis, 2017.

• Johnson, Paul: Dějiny 20. století. Voznice – Praha: Leda, 2014.

• Křen, Jan: Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 2005.

• Monaco, James: Jak číst film: Svět filmu, médií a multimédií. Praha: 
Albatros, 2006.



Další otázky a kde najít odpověď?

• Kdo vás bude učit? 

– viz FF JU – Fakulta – Ústavy – Ústav věd o umění a kultuře – Lidé a kontakty

• Kdo všechno u nás studoval a co dnes naši absolventi a 
absolventky dělají? – viz Studovali u nás

https://www.ff.jcu.cz/cz/fakulta/ustavy/ustav-ved-o-umeni-a-kulture/lide-a-kontakty
https://www.ff.jcu.cz/cz/fakulta/ustavy/ustav-ved-o-umeni-a-kulture?view=article&id=777&catid=10


Více o programu Kulturní 
studia se lze dočíst v 
rozhovoru s ředitelem 
Ústavu věd o umění a 
kultuře prof. Petrem Bílkem

Na YouTube můžete také shlédnout 

přednášku

prof. Bílka „Jak to tenkrát běžel Zátopek: 

literární a masmediální obrazy Zátopkova 

vítězného běhu na 5000 metrů na OH Helsinky 

1952“

https://www.ff.jcu.cz/ustavy/uuk/pro-uchazece/kulturalni-studia/pab-co-jsou-kulturalni-studia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uxQdDihli3E

