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Průběh obhajoby: Předseda komise přivítal diplomantku a představil strukturu

obhajoby. Diplomantka představila svůj výzkumný problém a
východiska, jež ji k němu inspirovaly. Na prvním místě zmiňuje proč
je přínosné v sociologii studovat hudbu. V teoretické části
diplomantka vycházela z kulturálních studií. Zaměřila se také na
postindustriální vývoj v proměně struktuře města (místo x prostor).
Hiphop samotný jen vnímán jako alternativní identita jedince, jež je
ve společnosti marginalizován.

V empirické části diplomantka zpracovala obsahovou analýzu
hudebních textů konkrétních interpretů dle žebříčku prodávanosti v
New Yorku v 90. letech 20. století. Kategorizace vycházela z
předchozí rešerše. Kvantitativní analýza měla poskytnu prvotní
orientaci v problematice, a poté diplomantka interpretovala
jednotlivé kategorie a zaměřila se na kontext a souvislosti, především
v návaznosti na město. Závěr se shodoval s očekáváním
diplomantky, město je vnímáno jako depresivní místo (včetně
postindustriálních znaků). Inovativní autorka shledává téma islámu,
jež bylo zahrnuto ve všech albech, ale objevilo se jako významné
téma (navzdory tomu, že nebylo původním směřováním práce).

Vedoucí práce vyzdvihl přístup autorky; velmi dobrá struktura,
znalost v tématu a relevance tématu, že se nejedná o okrajové téma v
sociologii. Doc. Buriánek oceňuje teoretické ukotvení autorčina
záměru. Doplňuje však, že existuje velké množství literatury, které se
věnuje podobné tematice.Dodává také, proč autorka nezohledňuje
současnou situaci a také rozdíl mezi hudbou, co je nejvíce kupovaná
a interprety které si diplomantka vybrala.

Diplomantka dovysvětluje zvláštnosti používání jmen u konkrétních
interpretů. Svůj výběr diplomantka původně podepřela hypotézou, že
komerční interpreti budou akcentovat jiná témata, než ti, které si
vybrala sama. Žádný rozdíl nebyl prokázán. V současnosti je tato
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scéna velmi roztříštěná pro případné zakotvení. Mgr. Mazák se
doptává na roli islámu v rapových textech. Autorka popisuje narativ
alternativního vyložení afroamerické historie a náboženského
přesahu a kontextu islámu a křesťanství pro jedince z afrického
kontinentu. Dr. Mlynář poznamenává možnost změny diskurzu po
roce 2001 a nové konotace.
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