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Anotace:
Kurz bude věnován různým přístupům v analýze diskurzu a jejich použití na příkladech textů
vztahujícím se k aktuální politice jak české, tak světové politiky. Kurz je koncipován jak teoreticky i
prakticky – studenti a studentky se naučí základní koncepty a teoretické přístupy použitelné v analýze
diskurzu, s důrazem na jejich kritický rozměr, a následně budou tyto teoretické aspekty přímo
aplikovány v analýzách při hodinách či průběžných úkolech.
Výuka se bude věnovat provádění konkrétních analýz na aktuálním materiálu z české a světové
politiky. Nebude se jednat jen o mediální výstupy, které jsou častým materiálem analýz diskurzu, ale
také o texty legislativní nebo strategické povahy, vizuální a audiovizuální materiál.
Podmínky pro získání atestace:
- Docházka min. 70%
- Odevzdání min. 3 průběžných úkolů v rozsahu 2-3 NS
- Od studentů a studentek se očekává průběžné studium základní literatury, doporučené
literatury, pokud bude na hodinách zadána, a aktivní participace v hodinách
Témata:
- Různé přístupy ke konceptu diskurzu a proč se o něm vůbec bavíme
- Základní pojmy v analýze diskurzu a kritický přístup k textu
- Klíčové přístupy v (kritické) analýze diskurzu
o DHA a Ruth Wodak
o Sociokognitivní přístup a Teun A. van Dijk
o Dialekticko-relativní přístup a Norman Fairclough
o Poststrukturalistická analýza diskurzu a Essexská škola
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