AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA

HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA

Taneční umění
Taneční věda

DISERTAČNÍ PRÁCE

DISERTAČNÍ PRÁCE

Tanec v současné japonské společnosti

Lucie Hayashi

Vedoucí práce:

prof. Dorota Gremlicová, Ph.D.

Oponenti práce:

PhDr. Ladislava Petišková
doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc.
prof. Zdenka Švarcová, Dr.

Datum obhajoby: 15. září 2014
Přidělovaný akademický titul: Ph.D.

Praha, 2014

Lucie Hayashi

Praha, 2014

str.1

desky

Prohlášení

ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE
MUSIC AND DANCE FACULTY

Prohlašuji, že jsem bakalářskou/magisterskou/disertační práci na téma

Dance Art

Tanec v současné japonské společnosti

Dance Theory

vypracovala samostatně pod odborným vedením vedoucího práce a s použitím
uvedené literatury a pramenů.
DISSERTATION

Dance in the Contemporary Japanese Society

Lucie Hayashi

Praha, dne 31. 7. 2014

LucieHayashi
podpis diplomanta

Supervisor: prof. Dorota Gremlicová, Ph.D.
Opponents: PhDr. Ladislava Petišková
doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc.
prof. Zdenka Švarcová, Dr.
Date of defence: 15th September 2014

Upozornění

Awarded academic degree: Ph.D.

Využití a společenské uplatnění výsledků diplomové práce, nebo jakékoliv
Prague, 2014

nakládání s nimi je možné pouze na základě licenční smlouvy, tj. souhlasu autora
a AMU v Praze.

str.2

str.3

Evidenční list

Abstrakt

Uživatel stvrzuje svým podpisem, že tuto práci použil pouze ke studijním účelům

Ve své disertační práci jsem se pokusila přiblížit postavení a vnímání tance
v současné japonské společnosti z pohledu moderních metod tanečního výzkumu.

a prohlašuje, že ji vždy řádně uvede mezi použitými prameny.

Zaměřila jsem se na proměny postavení tance ve společnosti v průběhu 20. století
a na počátku nového tisíciletí, především z hlediska profesionálního tanečního
Jméno

Instituce

Datum

Podpis

umění, jeho finanční i mediální podpory, vzdělání, povolání a společenského
postavení tanečního umělce v oblasti různých tanečních žánrů. Kontext doplňuje
zamyšlení nad současnými problémy japonské společnosti, které přístup národa
k tanci do značné míry ovlivňují a sociologický průzkum ohledně vnímání tance
z pohledu mladé generace, nechybí ani vhled do jazykového označování tance
v současné japonštině.

Abstract

In my dissertation I have tried to describe the position and perception of
dance in contemporary Japanese society from the perspective of modern methods
of dance research. I focused on the transformation of the status of dance in
society during the 20th century and the beginning of the new millennium,
especially in terms of professional dance, its financial and media support,
education, occupation and social status of dance artists in various dance genres.
Context is completed with a reflection on the current problems of Japanese society
that, to a large extent, affect the nation‘s approach to dance, as well as
a sociological survey on the perception of dance from the perspective of the young
generation. It also includes an insight into the linguistic labelling of dance in
contemporary Japanese.
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