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Průvodním jevem modernizace v Japonsku, stejně jako v ostatních vyspělých státech, byl 

postupný zánik celé řady tradičních řemesel a uměleckých výrob. Na rozdíl od Evropy se však 

v Japonsku velice záhy začaly objevovat snahy o zachování a oživení tradiční řemeslné tvorby. 

Do kontextu těchto snah zapadá i Hnutí na záchranu lidových řemesel (mingei), které 

oficiálně vzniklo v roce 1926. Diplomantka si vybrala z celé škály lidových řemesel 

keramickou tvorbu a na jejím pozadí popsala proces formování tohoto hnutí v první polovině 

20. století, jeho aktivity a hlavní představitele. 

Práce má logickou strukturu; v první kapitole je nastíněn historický přehled keramické výroby 

v Japonsku od nejstarších dob do počátku modernizace; následující kapitola popisuje proces 

vzniku Hnutí za záchranu lidových řemesel, se zaměřením na život a tvorbu jednoho 

z představitelů tohoto hnutí, Janagiho Sóecua a jeho přítele a spolupracovníka, anglického 

keramika Bernarda Leache. Těžiště práce spočívá ve třetí a čtvrté kapitole, kde autorka 

podrobně analyzuje jak Jahagiho teoretické přístupy k lidovému řemeslu tak i jejich aplikaci 

při konkrétních krocích směřujících z uchování znalostí tradičních keramických technik. 

V závěru práce autorka hodnotí přínos Jahagiho, Leache a dalších představitelů tohoto hnutí, 

které se nepochybně značnou měrou zasloužilo o hlubší zájem japonské i světové veřejnosti 

o tradiční lidové umění a v 70. letech vyústilo v tzv. "mingei boom". Autorce se podařilo na 

relativně malém prostoru postihnout všechny základní problémy a podat plastický obraz 

jedné z uměleckých aktivit období Šówa v Japonsku. 

Předkládaná práce je napsána čtivým jazykem bez zbytečného rozmělňování textu (jediným 

drobným nedostatkem jsou občasné gramatické chyby, které zřejmě vznikly nepozorností při 

závěrečných korekturách) a přináší celou řadu zajímavých, v českém jazyce dosud 

nepublikovaných informací. Základní text je doplněn o bohatou obrazovou přílohu, ke které 

se autorka při vlastním výkladu vhodným způsobem odkazuje. Dostatečně reprezentativní je 

i výběr literatury a pramenů, ze kterých autorka při psaní práce čerpala. Jedná se především 

o prameny vanglickém jazyce s absencí pramenů japonských, což však s ohledem na 

dostupnost takovýchto pramenů v České republice a na úroveň jazykových znalostí autorky 

nelze hodnotit jako nedostatek. 

Vzhledem k tomu, že práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci, 

doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně. 
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