
Oponentský posudek diplomové práce M. Malé: Jazvk hip hopu 

Předložená diplomová práce Michaely Malé se zabývá specifickou a 
zajímavou problematikou jazyka dílčí zájmové "subkultury". za niž je hip hop v práci 
považován. Jak diplomantka v úvodu konstatuje, této tcmaticc u nás dosud nebyla 
věnována větŠÍ odborná pozornost. r to potvrzuje aktuálnost výběru tématu této 
diplomové práce. 

Práce je přehledně a jednoduše koncipována a strukturována do 5 hlavních 
kapitol věnovaných nejprve obecněji jazyku mládežc a vznik u a charakteristice 
kultury hip hopu. poté jazykové analýze hiphopových skladeb. recenzí hiphopových 
desek a textl! o hip hopu na internetových diskusních fórech. Jak diplomantka uvádí, 
hip hop a jeho kultura je Ll nás relativnč nový, a tedy obecně ménč známý fenomén. a 
proto jej před vlastní jazykovou analýzou uvádí širokým kulturnč-historicko

sociálním rámcem. Diplomantka bezesporu shromúždila a utf'ídila velké mno;l.ství bkt 
a informacÍ. čtenářsky zajímavých a .. vděčn)'Ch". Poněkud sporné je. zda jsou 
všechny relevantní a v takovém rozsahu závažné v I ingvistické práci. V celku 
diplomové práce se jeví rozsahově i obsahově poměr skutečné lingvistické analýzy Cl 

interpretací vúči obecným informacím pončkud neadekvátní. Hlubší analytick)1 ponor 
do vlastní jazykové problematiky hip hopu bezpochyby zajímavé a bohatč se 
nabízející. jak naznačuje prezentovaný jazykový matcriál se v práci pončkud 

vytrácí. Viz napJ-. i poměr citací a jejich komcntál"l'i ve 3. kapitole Tex/y hiphopon'"C!l 
.\kladeh: /.29 stran zhruba 17 -18 stran pi-edstavují ukúzky. Specifické rysy 
hiphopových textL!. které podlé diplomantky v lexikální rovině představují pl'-cdcvším 
anglicismy, vulgarismy a básnické prostředky, tak zústávají spíše po LIze· vyjmenO\'úny 
a dolol.cny. ) v dalších částech práce by jistč bylo lze vytěžit z jazykového materiálu 
více dílčích i obecnějších poznatkLl o jazyce hip hopu. 

Diplomová práce se vyznačuje celkovč dobrou jazykovou úrovní. diplomantka 
včtšinou formuluje jasně a srozumitelně, její píseml1) projev je al: na skutečné 

v)jimky (s. 52: S\'/lOl1yll1i, s. 65: ... l'k/ádá do /ex/u smji indil'idzw!i/1I ({ ({(~k()!i se 
S/Ulií) pravopisně SprÚVll)'. Narazila jsem především na obsahové nedostatky. php. 
formulační ncobratnosti. nicménč mé phpomínky jsou vesměs dílčí: 

Věcné a terminologické nepi-esnosti: 
1) s. 38: .. Slovo hip hop se píše rllzně .... v anglickém kontextu hip-hop, v češtinč 
pÍ'Cvládá tvar hip hop. někdy se objevuje i hip hop. Přikláním se k variantě hip hop, 
uvedené v Novém akademickém slovníku cizích slov ... " Postrádám 
(terminologicky) pf-esnčjší charakteristiku U\cdell)ch pravopisných variant. příp. 

k()ment~lř k jejich podobě a užívúní. 
2) s. 38: konatelská jména hiphoper a mpper/roper v plurúlu sc užívají s českými 
(hiphopeh mppdi) i anglickými příponami (hipho/)"r.\/mjJjJl!/'s) nejde o přípony. 
ale o koncovky! (podobně na s. 39) 
3) s. 52: od slov hip hoJ!. /"Op .iSOll často t\'ořeny oclvO/cniny_ mnohd) s česk)'mi 
koncovkami, čím/. vznikají hybridní slova hi/)ho/)cr, m/)I!/') z.de nejde () koncovky. 
ale přípony 
4) s. 38: "Další anglické prvky .... JSOll sIO\·a. kterú lze bě/.ně nahradit česk)imi 

alternativami .... " lze u/jt pf-csnčjší lingvistickou terminologii 
5) s. :) 1: .. spisovnú čcština se v rceenzních textech mísí pt-cvážně s obecnou češtinou 
pravdčpodobně proto. že členové redakce .ISOU /. Prahy" pojetí 
spisovnosti/nespi sllvnllsti '7 



6) s. 51: konstatuje se pi'-cj ímání a internacionalizace není však zřejmé. zda se oba 
procesy rozlišují. navíc by byl zajímavý komentář prave () internacionali/.aci 
s ohledem na zřetelnou speci fikaci hip hopu jako produktu a fenoménu americké 
kul tury (společnosti) 

7) s. 52: žntro (vstupní skladba) a ekvivalentně k tomu utvořené slovo ulil/"() 
(závěrečná skladba) - nejde o ekvivalenci, ale analogii tvoření! 
8) s. 52: K núzvu hudební deska se uvádí jako synonyma }Jo(in, nosicr, nohrúvka. Jde 
však o synonymii pouze kontextovou! 
9) s. 52: iJ1.1'lrwnenlálku hudební terminologie. užívá se však i neterminologicky. 
J\SCS hodnotí jako hovorový výraz 

10) s. 57: Morfologická rovina: ,.Namísto konstrukcí s prostým ncbo přcdložkovým 
pádem jména nebo příslovečné věty zřetelové užívají autoři v některých případech 
vyjádření s příslovcem zřetele (nebo zpLlsobu:' [ když se odi'tvodlluje 
kondenzovaností vyjúd[-enÍ a jazykovou ekonomií. proč se hodnotí jako náhradní 
vyjádření (viz .. namísto'·)'? 

ll) s. 58: tvary sloves 6. infinitivní tJ'ídy v 1. os sg: k.ol1covkai. 3. os pl: koncovka _ 
í: .. příznačná spíše pro vyšší styl" přesněji? 

Nedostatečné argumentace a komentáře 
1) s. 40: tzv. discourse Il/orkers anglická citoslovce v textech hiphopov)'Ch skladeb 
2) s. 59: {(bIcí dovětky - phtakací a negační částice- komentář 
3) s. 61: .. věl.vina ::: eleklronikou Iykajících si il1.1'lrul/lenlálek"; vyt)kú se jako 
kontaminace vazeb nebo jako chyba v pravopisu předložky - podstata však souvisí se 
slovosledem 

4) s. 62: chybné vztažné zújmcno - jde o chybný tvar. ne lexém 
5) s. 62: tvar slovcsa "slám/: slám!· hodnotí se jako pravopisnú chyba? 
6) s. 66: ., ... texty sc vyznačují funkčním stylem publicistick)'m. a to i ]J[-esto. žc se 
v nich ve velké míře projevuje autorova subjektivita" I.namená to. že subjcktivní 
hodnocení se vylučuje s publicistickým stylem? 

Formulační neobratnosti a nepřesnosti 

1) s. 39: .. Slovního tvaru Km/lili se uŽ,Ív<Í jako substantiva i jako adjcktiva (obojí jsou 
nesklonná)" 

2) s. 58: . .První osoba plurálu v textech vyjadřuje kombinaci autora a čtenáře/čtenM'{J"' 
3) s. 60: .. názvy skladeb se sklOlluj í podle příslušného pádu" 
4) s. 66: .. kde autor do textu vloží přímo svoji osobu a svěří se čtenáři" 
5) s. 68: .. Strukturní náplní bčžně mluvených komunikátlt '" v české jazykové situaci 
většinou není spisovný jazyk. ale některý z nespisovných útvarLI núrodního jazyka:' 

Shrnutí a závčr posudku: 

Práce Michaely Malé podle mého núzoru i přes uvedené ncdostatky spl!'íuje 
požadavky kladené na diplomovou pníci. a proto ji doporučuji k obhajobě (navrhuji 
klasiJikovat stupněm .. velmi dobf·c"). 
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