Strukturalismus a poststrukturalismus II
Přednáška kurzu Strukturalismus a poststrukturalismus II bude věnována dvěma tematickým
okruhům. Prvním z nich bude estetická teorie Jana Mukařovského, druhým pozdní fáze
francouzského strukturalistického myšlení (Derrida, Deleuze, Guattari) a myšlení
postmoderního (Lyotard). V případě prvního okruhu budou přednášky sledovat povahu a
důvody rozdílů mezi pražskou verzí uměnovědného strukturalismu a pozdějším
strukturalismem francouzským. V rámci druhého okruhu bude povaha francouzského
poststrukturalismu demonstrována prostřednictvím představení jeho klíčových termínů a
přiblížíme i povahu postmoderního myšlení s jeho nejvýznamnějšími tématy.
V semináři se budeme věnovat výběru ze základních textů autorů jak českého, tak
francouzského strukturalismu. U českého strukturalismu se zaměříme především na jeho
dynamické pojetí struktury uměleckého díla, její zřetězení do "struktury struktur" a vliv
estetického prožitku na další oblasti života a jeho postavení mezi nimi (s odkazy na
předchůdce v ruském formalismu, i následovníky). V druhé části semináře se budeme věnovat
textům poststrukturalistických autorů s jejich kritikou statické koncepce struktury u
strukturalistů francouzských, přičemž hlavním cílem bude zdůraznit paralely mezi pozdním
vývojem strukturalismu ve Francii a právě strukturalismem českým.
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