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Posudek oponenta

Bakalářská práce Jany Matarugy se zabývá lingvistickými aspekty jazyku hip hopu. Jedná se 
o téma lingvisticky málo prozkoumané, a to i přes to, že se kultura hip hopu postupně 
přesouvá z okraje zájmu do středního proudu populární hudby. Cílem práce je prozkoumat 
vybrané aspekty jazyka, který tento kulturní směr používá.

Teoretická část popisuje historii a pozadí kultury hip hopu. Autorka shrnuje vývoj a kořeny 
tohoto hudebního stylu, různé projevy hip hopové kultury a také vztah hip hopu k rapu. 
Autorka upozorňuje na vývoj od sociálních témat k tématům kriminality a násilí. V této části 
autorka čerpá převážně z Wikipedie, aniž by však na ni správně odkazovala (chybí konkrétní 
heslo a datum přístupu ke zdroji). V kapitole, která se týká jazyka hip hopu, se autorka věnuje 
především sociolingvistickým aspektům: vztahu k jazyku, který mají mluvčí patřící do této 
kulturní skupiny, vztahu lidí z vnějšku a diskuzím o vlivu násilného jazyka na vývoj dětí. 
Okrajově zmiňuje také jiné aspekty jazyka: odlišnost od obecné americké angličtiny, hlavně 
z hlediska slovní zásoby. Tuto část by bylo možná na místě spojit s přehledem konkrétních 
rozdílů mezi americkou angličtinou a jazykem hip hopu, který následuje o něco později. 
Autorka dále předkládá Alimovu obhajobu toho, že jazyk hip hopu nazývá národním 
jazykem. Uvažovala autorka nad tím, proč Alim nenazývá jazyk hip hopu místo národního 
jazyka slangem? Kapitola věnovaná odborné literatuře by mohla být lépe strukturovaná a 
zahrnout více autorů. Fitzpatrick, který je jako jediný citován, se zabývá diskurzem hip hopu, 
dále by bylo záhodno zmínit Alima, který se zabývá sociolingvistickými aspekty jazyka hip 
hopu a další autory, kteří odborně popisují např. gramatiku angličtiny afroameričanů. Při 
popisu konkrétních znaků dialektu afroameričanů by jistě stálo za to uvést příklady 
jednotlivých jevů. Jak rozumí autorka bodu 9 v tomto popisu, který se týká gramatického 
aspektu? Bod 17 je nadepsaný Front-stressing, avšak příklady mají přízvuk indikovaný na 
druhé slabice. Jméno autora tohoto seznamu je pod seznamem jako Patric, v bibliografii 
Patrick. V další části autorka popisuje diskurzní módy, které jsou podle ní čtyři, avšak dále 
jich představuje šest. Následují portréty osobností spojených s hip hopem. 

Empirická část je založena 16 textech. Není však zmíněno, o které konkrétní texty se jedná. 
V apendixu by navíc jistě nebylo problém 16 písňových textů připojit. Konkrétní texty nejsou 
zmíněny ani ve zdrojích na konci práce. Autorka pouze zahrnuje alba, ze kterých texty 
pravděpodobně jsou, do bibliografie, kam však nepatří. Ve vlastní analýze autorka vytváří 
slovník specifických lexikálních jednotek, ke kterým připojuje definici na základě slovníku 
Urban dictionary. Slova dělí podle lexikálního pole na několik skupin. Proč je odstavec 
s tímto dělením nadepsán Quantity? Autorka dále zmiňuje slovní druhy, které analyzuje, 
avšak pouhý výčet slovních druhů není mnoho užitečný. Totéž se týká výčtu slovotvorných 
procesů. Zajímavé jsou postřehy týkající se důležitosti obchodních značek, které vyvolávají 
respekt a také funkce křestních jmen a přezdívek známých osobností, které implikují blízký 
vztah umělce k této osobě. Ortografické zvláštnosti jsou řazeny pod gramatickými rysy. 
Srovnávala autorka gramatické rysy se standardní angličtinou, nebo s dialektem 
afroameričanů? 



Poznámky k jednotlivostem:
kap. 1:  ř. 9: loose its authenticity

ř. 11: evolve into their own directions
kap. 2: ř. 4-5: the studie interested in this language, mainly sociolinguistics
kap. 2.1, poslední řádek: because failing that might cause unwanted pauses
kap. 2.2. první stránka: interpunkce u poslední věty (Important are both, semantic and form)
Kap. 3.2.1: K lexikální analýze textů: může autorka u obhajoby podat přesnější informace o 
slovotvorných procesech, které se ve zkoumaných textech vyskytují?

Text není dobře zvládnut po stránce jazykové. Poznámky k jednotlivostem upozorňují pouze 
na vybrané jazykové chyby. Z hlediska stylistického má práce blíže k populárnímu článku až 
mluvenému jazyku než k odbornému textu: např. časté užívání první osoby, dále název 
úvodní kapitoly: Introduction: why choosing this particular topic, adverzativní konjunkt 
having said that (kap. 1). Z hlediska formálního text vykazuje poměrně významné nedostatky. 
Například chybí číslovaní stránek, což znemožňuje rychlé odkazování k textu a chybí i 
seznam zkratek. Především se však jedná o rozsah práce, která má bez českého resumé 53 047 
znaků včetně mezer, což odpovídá cca 30 NS. Text je tedy o celých 25% kratší, než by měl 
být. Zkrácena je především praktická část, která má pouze 5 stran. Bibliografie je zpracována 
nestandardním způsobem. 
Z celé práce se jeví jako užitečný výstup slovník lexikálních jednotek jazyka hip hopu, avšak 
vlastní text práce je z odborného hlediska zvládnut poměrně špatně. Nedostatky jsou v práci 
se zdroji, v uspořádání informací i v prezentaci jak teorie, tak vlastních výsledků. 

Závěr: Jak vyplývá z výše uvedeného, práce v mnoha bodech nesplňuje požadavky kladené na 
bakalářskou práci. Některé cíle práce však byly splněny: práce zpracovává jazyk hip hopu 
hlavně z hlediska sociolingvistického a užitečný může být i seznam speciálních lexikálních 
jednotek. Práce se podle mě nachází na hranici a hodnotit ji známkou dobrá bude možné 
v případě úspěšného průběhu obhajoby. 
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