
Abstrakt 

 

Ve své disertační práci se zabývám interakcí mezi proměnou a vývojem tradiční a 

moderní kultury na pozadí rychlé modernizace Číny. Zaměřuji se na kulturu 

porcelánového řemesla ze slavného „hlavního města porcelánu“ Ťing-te-če-nu v 

provincii Ťiang-si na jihovýchodě Číny. Vztah mezi tradičním a moderním byl a je na 

akademické půdě, zejména v sociologii a antropologii, dlouhodobě a do hloubky 

diskutovaným tématem. Je však třeba dodat, že ve stávající literatuře téměř chybí 

pojednání o rekonstrukci a znovuvytvoření tradiční řemeslné kultury považovaných 

za samozřejmé v bývalých socialistických zemích, kde k rozšíření modernizace do 

společenského vývoje došlo mnohem později než v západních zemích. Předložený 

výzkum se snaží tuto mezeru zaplnit rozšířením uměleckoantropologického a 

kontextualizovaného pohledu na to, co dodalo tradiční řemeslné kultuře v Ťing-te-če-

nu množství moderních znaků a jakými strukturálními hnacími silami k tomu došlo. 

 

V textu dále objasňuji, že to, co propůjčuje tradičnímu porcelánovému průmyslu 

v Ťing-te-če-nu četné moderní charakteristiky, je přizpůsobení individualizované 

tradiční řemeslné výroby moderní technologické společnosti; šťastné propojení 

tradičního řemesla s cestovním ruchem a úspěšné přeshraniční spojení mezi 

vynikajícím tradičním řemeslem a kulturním a kreativním průmyslem. V návaznosti 

na diskusi o tom, jak stát, místní samospráva, řemeslníci a obyčejní lidé aktivně 

reagovali na rozvoj moderního porcelánového průmyslu, má práce dále ukazuje, že 

vývoj výroby porcelánu v Ťing-te-če-nu založený na tradičním porcelánovém řemeslu 

nebyl roztříštěný a přímočarý, jak předpokládaly některé předchozí studie, ale spíše 

jde o kontinuální a složité interakce mezi různými silami tak, jak se vyvíjely v 

průběhu času. 

 

Na základě sociální struktury a funkcí, vzájemných interakcí v rámci tvůrčího 

uměleckého společenství, má podrobná zkoumání a analýzy dokládají, že příběh, 

který se tu dnes odehrává, má neoddělitelný vztah k minulosti a akcentuje skutečnost, 



že náš svět je světem proměn, v nichž se vytváří nový typ kultury související jak se 

stále živou tradiční kulturou, tak s moderní kulturou s novými prvky. Rovněž sleduje 

proces, při kterém byly bývalé průmyslové areály znovu využity jakožto důležité, 

životaschopné a udržitelné kulturní prostory, což vnáší harmonizaci mezi městskou 

modernizaci a tradiční místní kulturu. 

 

V obecné rovině tento výzkum přispívá také k poznatkům o mechanismu vnitřní 

interakce, výrobě a obchodu v uměleckých oblastech porcelánu v současné Číně i 

mimo ni a vrhá též světlo na pestrý terén kulturních aktivit v Ťing-te-če-nu 

v sledované době.  

 

Doufám, že má práce podnítí další antropologické výzkumy v oblasti 

porcelánového průmyslu v Ťing-te-če-nu. Mou snahou bylo připravit budoucím 

badatelům touto disertační prací cestu a poskytnout jim podrobný vhled do některých 

pozitivních důsledků možného budoucího směřování vývoje výroby porcelánu v této 

oblasti Číny. 

 
 


