
5. Czech Summary:

Tato bakalářská práce představuje výběrovou sondu do specifického jazyka hip hopové kultury v 

USA, který je úzce propojen s afroamerickou angličtinou. V úvodu jsou představeny důvody pro 

výběr práce a to rozšíření hip hopové kultury mezi veřejnost navzdory faktu, že mnozí nerozumnějí 

jazyku, který tato kultura používá. Je tedy cílem zhruba načrtnout v čem se tento jazyk liší od 

standardní Americké angličtiny tak, aby čtenář byl schopen mu porozumět. Bakalářská práce je 

rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části jsou nejdříve představeny dějiny 

hip hopové kultury od počátku sedmdesátých let v USA, v Bronxu, kde hip hop vzniká a čtenáři je 

přiblíženo čeho přesně se tato kultura týká. Jde nejen o hudbu, která byla prvopočátečním impulzem 

ke vzniku hip hopu, ale také o tanec s ní spojený a o grafiti. Za velmi vlivného průkopníka hip hopu 

je považován DJ Kool Herz, který se do New Yorku přestěhoval z Jamaiky, jejíž kulturní prostředí 

ho ovlivnilo a seznámilo společnost s fenoménem zvaným toasting – mluvením do hudby. 

Podrobněji se pak tato část soustřeďuje na dějiny rapu a rap jako takový, protože ten je předmětem 

jazykové studie. Dějiny rapu jsou samozřejmě mnohem starší než hip hopová kultura, jeho první 

formy se objevují již v Africe a vyvíjejí se v různých žánrech a stylech. Poslední a nejmodernější 

formou je takzvaný gangsta rap, komerčně velice úspěšný a celosvětově rozšířený a který nahradil 

rap věnující se sociální problematice černošských komunit. Druhá a třetí kapitola se pak věnují roli 

jazyka v hip hopové kultuře. Zkoumá se otázka zda se jedná o jazyk jako takový, či o dialekt. Role 

jazyka je pak zásadní z mnoha důvodů, jak ostatně můžeme vidět už jen v názvech různých písní, 

které se v hip hopu objevují (Gangsta slovník, Nový jazyk rapu etc.). Kromě toho, že je jazykové 

vyjádření důležité pro umělce, je důležitý i pro okolí. Pokud jde o jazyk, způsobuje hip hop mnoho 

kontroverzí. Kritici varují, že tento jazyk nabádá k násilí a kriminálnímu životnímu stylu, zatímco 

autoři tvrdí, že jen a pouze popisují nastalou situaci v jejich komunitách, kde už násilí a kriminální 

životní styl jsou součástí každodenního života. Ve čtvrté kapitole jsou tématem studie zabývající se 

hip hopem, obzvláště pak sociolingvistika. Z hlediska sociolingvistiky je tento umělecký směr a 

obzvláště jeho jazykové vyjádření velmi zajímavý. Sociolingvisitka zkoumá dopad společnosti na 

jazyk. Hip hopová kultura původně vzniká v chudinských čtvrtích a ghetech. V této společnosti 

vzniká řada sociálních problémů, od užívání a prodeje drog, přes nechtěná těhotenství, až po 

přechovávání zbraní a násilí. Všechny tyto aspekty se odrážejí na jazyku,  který tato společnost 

používá k vyjadřování. V této kapitole je také zmíněn kulturní fenomén zvaný battle – jazykový 

souboj raperů. V tomto souboji je cílem získání respektu a to ponížením svého oponenta. Jazyk je 

samozřejmě hlavním prostředkem. Je možné mít texty připravené dopředu a nebo je vymyslet na 

místě. Raper, který je schopný improvizace má samozřejmě výhodu, protože může použít cokoliv se 

během souboje stane ve svůj prospěch. V další kapitole jsou čtenáři představeny způsoby projevu v 



hip hopu. Těchto projevů je několik druhů a blíže jsou zkoumány jen tři relevantní pro tuto práci. 

Jsou to dva způsoby projevu, které spojují členy této komunity a velmi dobře dokreslují případnost 

ke skupině. Třetím a posledním je v ten nejdůležitější pro jazykový rozbor a tím je “označování” 

(signifying). Tento termín popisuje jev, ke kterému dochází, když si účastníci hovoru nepřejí aby 

jim kdokoliv jiný rozuměl. V této komunitě, dotčené kriminalitou je to jev běžný. Dochází zde  k 

pozměňování významu slov označujících obzvláště policii, kriminální činnost, drogy etc. Tato slova 

si svůj význam ponechávají velmi krátce, tudíž jsou pro okolí nesrozumitelná, což je jejich účelem. 

K označování těchto činností jsou pak používána běžná slova každodenního užití a jejich význam je 

přeměněn. I pro členy těchto komunit je někdy těžké sledovat všechny jazykové změny ke kterým 

dochází, proto se říká, že jakmile jste nějaký čas nepřítomni, už nemůžete rozumět. Šestá kapitola 

se věnuje spojitosti  hip hopového jazyka s afroamerickou angličtinou. Jak již bylo zmíněno, hip 

hop původně vznikl v jižním Bronxu, USA a to v afroamerických a latinoamerických ghetech. Je 

tedy přirozené, že základem jazyka, který hip hop používá  je afroamerická angličtina. Je tedy 

představena z lingvistického hlediska a jsou popsány její odlišnosti od standardní americké 

angličtiny. Poté jsou představeni interpreti, jejichž tvorba byla analyzována v praktické výzkumné 

části bakalářské práce. Jsou to tři z nejúspěšnějších raperů – Jay-Z, 50 Cent a Tupac. Tupac je 

zástupcem hip hopu, který vznikal na počátku devadesátých let a věnoval se sociální problematice 

černošských komunit, oproti tomu 50 Cent a Jay-Z jsou zástupci takzvaného gangsta rapu. Všichni 

tři pocházejí z chudinských afroamerických čtvrtí, všichni tři se věnovali kriminální činnosti a jejich 

jazyk je tedy zcela autentický.

Sama výzkumná lexikální část je pak představena slovníkovou formou a je v ní zkoumaná odlišnost 

lexikálních prvků v jazyce hip hopu od lexikálních prvků standardní americké angličtiny. Lexikální 

prvky jsou prezentovány formou slovníku a také jsou jmenovány slovotvorné procesy, které se v 

jazyce hip hopu vyskytují, jakož i tématické okruhy, opakující se v textech. V druhé části jsou pak 

zkoumány morfologické a syntaktické odlišnosti v jazyce hip hopu od morfologických a 

syntaktických prvků standardní americké angličtiny. Z výzkumu lexikálních prvků lze vyčíst mnoho 

zmíněných otázek. Jednak se ukazuje, že slova používaná v tomto jazyce jsou často slova 

standardní Americké angličtiny s pozměněným významem, tedy slova využívaná ke skrývání 

obsahu předávaných informací před policií. Mnohá tato slova odkazují na věci spojované s 

kriminální činností – zbraně, drogy, vraždy, peníze, prodej drog, krádeže apod. Toto také poukazuje 

na již zmíněnou tématiku současného rapu, zvaného gangsta rap. Dále je z lexikální analýzy 

evidentní, že popularitu získávají texty zmiňující materiální prostředky raperů. Objevují se zmínky 

o drahých autech a různých dalších luxusních produktech, které dotyčný vlastní. Toto je z hlediska 

sociolingvistiky běžným jevem u této chudobou dotčené populace. Považují za celoživotní úspěch 

to, že navzdory svému původu dosáhli obrovského materiálního bohatství a jakoby ten samotný fakt 



nestačil považují za nutné to prezentovat veřejně. Pro takovouto osobu mají v jazyce hip hopu 

dokonce slovo, oproti standardní americké angličtině, ve které je třeba ji opsat více slovy. Lexikální 

rozbor také ukazuje, že velmi populární slovotvornou metodou je tvorba zkratek – což poukazuje na 

zjednodušování jazyka. Závěrem jsou prezentovány funkce tohoto jazyka a to estetická funkce, 

která částečně upravuje slovní výběr a to jednak kvůli rýmu a také kvůli počtu slabik; sociální 

funkce – případnosti ke skupině nebo odlišnosti od ní; funkce jazyka jako prostředku utajení 

předávaných informací; funkce módní – taková, která udržuje jazyk současným a moderním a 

závěrem funkce umělecká v hip hopu jako takovém.




