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Keramika je neodmyslitelnou součástí hmotné kultury každého národa, což o Japonsku platí dvojnásob. 

Nálezy keramických střepů zde patří k nejstarším na světě a keramika tvoří na japonských ostrovech naprosto 

neopominutelnou součást výtvarného i estetického projevu. Její variabilita v podobě různých nústních tradic, 

tvarů a vzorů po celé zemi je značná, proto téma keramiky jakožto lidového řemesla je zcela nosné. 

Práce je zcela logicky členěna a strukturována, jednotlivé součásti na sebe přirozeně navazují. Postupuje od 

obecného ke konkrétnímu, od hmotného k nehmotnému a podává ucelený přehled vytčeného tématu, jaký lze 

od bakalářské práce očekávat. Téma je pak vhodně zasazeho do širšího dobového myšlenkového kontextu. 

Pozitivně je třeba hodnotit i autorčin deklarovaný praktický vztah ke keramice, který podle mého názoru 

výrazně prohlubuje její kvalifikaci práci o záchraně lidových řemesel napsat. Vhodným dopli'lkem je i obsáhlá 

obrazová příloha na konci práce. 

Po jazykové stránce lze práci vytknout četné překlepy, ojedinělé prohřešky proti české gramatice nebo 

stylistice (za vše s. 31), někde vzniká silný dojem příliš průhledného překladu z angličtiny, což dohromady 

dělá dojem, že práce byla sepsána pod časovým tlakem. Celkově je však velmi čtivá, napsaná svěžím jazykem, 

který má bezesporu schopnost čtenáře zaujmout a obohatit tím, že jej přivede k vlastním dílčím závěrům a 

poznatkům a napomůže uvědomění si dosud nepovšimnutých souvislostí. 

Určité nejasnosti vyvstávají kolem sporadického používání znaků. Autorka neuvádí žádnou japonskou 

literahll'u, přesto se v textu ojediněle objeví pojem přepsaný znaky. Přestože se jedná o bakalářskou práci, 

m.yslím, že by pokus využít i japonské zdroje měl být rozhodně výraznější. Poslední má formální výtka je 

neuvádění biografických údajů. 

Závěrem konstatuji, že předložená bakalářská práce zcela splúuje nároky na ni kladené, navrhuji proto 

hodnocení výborně. 
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Otázky k diskusi: 

Myslíte si, že mingei jako jev - to znamená řemeslná tvorba se širokým zázemím mezi obyvatelstvem, 

projevující se například značným počtem tradičních pecí i dnes (s. 49) - je něčím specifickým, pro Japonsko 

typickým projevem nebo jevem? 

Jak se vlastně ve své podstatě liší lidové a umělecké řemeslo? Má smysl tuto otázku pokládat obecně,~. 

mezikulturně, při vědol1Ú odlišnosti struktury estetických a duchovních hodnot, nebo je vhodnější ji vždy 

poutat k nějakému konkrétnímu kulturnímu prostředí, které poskytuje konkrétní hmoh1é "projevy"? 


