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Předložená diplomová práce nadmíru ilustrativně ukazuje, jak velký – a u nás dosud 

víceméně nevyužitý – potenciál skýtá soudobé pojetí kulturálních studií, v nichž se 

literárněvědný přístup k textu mísí se zřetelem sociokulturním, historickovývojovým, 

mediálním a antropologickým. Stejně tak dobře ilustruje výhodu a evidentně vyšší 

produktivitu psaní v situaci, kdy je autor schopen pohybovat se po celém rozsáhlém spektru 

zahraniční odborné literatury, z níž čerpá a rozvíjí relevantní podněty, a nemusí se upínat na 

dvě tři studie, které v práci neustále omílá a tím vytváří nezbytný „teoretický“ úvod či 

koncept své práce. Předložená diplomová práce vysoce překračuje standard na oboru 

předkládaných prací jak myšlenkovým, tak i stylizačním výkonem; jde o práci vyzrálou, 

promyšlenou jak z hlediska celkové koncepce a kompozice, tak i z hlediska provedení 

jednotlivých interpretačních a argumentačních kroků.

Stefan Segi analyzuje v dané práci hiphopový text (správně zdůrazňuje, že se zaměřil 

pouze na vzorek, který lze vnímat jako hlavní proud lokálního hiphopu a že při cestě mimo 

tento hlavní proud by se asi objevily i jiné rysy poetiky českých hiphopových textů) 

z hlediska výrazového (především kapitola č. 2), ale i tematického (kapitoly 3 – 8). V této 

souvislosti je cenné – byť při kvalitě celku práce i pochopitelně očekávatelné – že autor byl

schopen vygenerovat z konkrétního textového materiálu skupiny Peneři Strýčka Homeboye 

(či později PSH) a s ní spřízněných tvůrců obecnější tematické trsy. Jejich výběr i označení 

(jak je lze sledovat v kapitolách 3 – 8) jsou vesměs promyšlené a produktivní a postihují 

hiphopový text daného typu v jeho komplexnosti – ať už ji očekáváme z hlediska 

sémiotického, literárněkomparativního anebo třeba sociokulturního. Témata identity, vztahu 

toho, co hiphopová terminologie označuje jako „cool“ a „real“, témata vztahu k prostoru a 

času, obrazu nepřítele, síly slova i odstupu či ironie se jeví jako trsy vskutku klíčové a 

produktivní, navíc vzájemně provázané; výklad tak může přirozeně budovat stále 

komplexnější celky, aniž by se opakoval, vracel, přeskakoval a unavoval kroky, které jsou 

jenom zkusmé a nikam nevedou. Cenná je v tomto ohledu i vstupní „kontextová“ kapitola, 

představující světový i český hiphop včetně dosavadních akademických způsobů jeho 

zkoumání. Stejně tak je užitečná i příloha nabízející transkript relevantního vzorku textů 

zkoumaného typu.



Volba obecného konceptu kultury jako mechanismu tak, jak jej nabízejí Lotman 

s Uspenským, se na tomto materiálu ukázala jako nosná. Na kostru tohoto konceptu byl pak 

Stefan Segi schopen umístit i další koncepční práce, ať už obecné (Barthes), či naopak 

specificky zaměřené na populární hudbu a na hiphop konkrétně. Předpokládám, že teprve 

v průběhu psaní se autorovi vynořila výtečná monografie Karla Veselého Hudba ohně: 

Radikální černošská hudba od jazzu po hip hop a dále; oceňuji, že ji dokázal využít, a přitom 

k ní nedělat jen ilustrativní pendant či aplikační odvozeninu.

Zobecňující závěry práce se tak podloženě a přirozeně vyslovují k podstatné 

problematice subkultur a jejich fungování v soudobé kultuře. Zároveň přirozeně provazují 

tuto – možná jen úzce dobovou – fascinaci hiphopem, jež postihla celý západní svět a nutně 

musela dorazit i k nám, s tradiční literární vědou. Pasáže, kdy autor plynule a přirozeně 

přechází od kanonické práce Evropská literatura a latinský středověk k problematice hiphopu, 

poskytují čtenáři nejen podněty, ale i radost ze zažitého, promyšleného koncipování 

problematiky, a v řadě neposlední i z jejího stylizování.

Práci lze vytknout jen několik zcela dílčích vad. Pasáž o obecné problematice přístupu 

k písňovým textům, v níž Stefan Segi deklaruje souznění s tezí Jiřího Trávníčka o tom, že jde 

o otázku funkce, se vyskytuje ve víceméně identickém znění v Úvodu (s. 8) a na začátku 2. 

kapitoly (s. 19); myslím, že sama tato myšlenka není ani natolik složitá, ani natolik zásadní, 

aby musela zaznívat dvakrát. Především začáteční partie práce obsahují také překlepy; ne 

v míře urážlivé, ale přece jen se tam vyskytují. V Bibliografii chybí u Adornovy studie její 

stránkování v daném sborníku (na s. 86 diplomové práce je uvedeno pouze „s. 560“). 

K Barthesovi je v textu odkazováno s vročením 2007 (to vyšel dotisk českého překladu

Mytologií s novým datem vydání), v Bibliografii je daný titul veden s rokem 2004 (vyšlo 1. 

vydání). K čtyřsvazkovým Dějinám české literatury 1945-1989 je odkazováno jen s vročením 

2008 (platí pro svazky 3 a 4) a ze stránkování „688 s.“ vyplývá, že je míněn 3. svazek; mělo 

by být zřetelné, zda se vskutku míní pouze 3. svazek (explicitním uvedením), nebo zda se zde 

odkazuje k celku těchto dějin. U pozn. č. 3 (s. 10) má být, myslím, čárka: „Nahrávky Jamese 

Browna, Funkadelic“; bez ní se říká, že James Brown nahrál jakousi skladbu Funkadelic.

Poznámka 6 (s. 14) odkazuje na práci, která nefiguruje v Bibliografii. Poetický slovník je 

v Bibliografii připsán pouze Josefu Bruknerovi, v textu (např. s. 22, 34) se odkazuje „postaru“ 

k „Brukner, Filip“. Lesík Hajdovský byl členem skupiny Švehlík pouze v letech 1978-79 a 

pak zde byl „tolerován“ v r. 1981, kdy se skupina také nakonec rozpadla; proto formulace o

Hajdovského počínání jako člena Švehlíka v roce 1984 (s. 15) je poněkud zavádějící. Pokud 

překládáme Harvard University, měl by překlad znít Harvardova univerzita, a ne „Harvardská 



univerzita“, jak je tomu na s. 27. V poznámce 46 na s. 40 nacházíme podivný pojem 

„sinonymní“. Broxn je asi nepřijatelné v akademické práci označovat jako „černošskou čtvrť“ 

(s. 42). Výraz „neiborhood“ (s. 52) se pořád ještě píše „neighborhood“. Studie Jany 

Barvíkové, k níž se odkazuje na s. 54, a Dany Řeháčkové (s. 81-82) chybějíí v Bibliografii. 

Tyto chyby jsou vskutku drobné a nijak nesnižují nadstandardní kvalitu celé práce. 

Navrhuji – pochopitelně v závislosti na průběhu obhajoby – hodnotit ji jako výbornou a navíc 

ji akceptovat i jako práci rigorózní, na jejímž základě by mohl být diplomantovi udělen titul 
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