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Posudek vedoucího práce

Téma práce, jazyk hip hopu, si autorka zvolila sama a je třeba říci, že se ukázalo jako nosné a 
zajímavé. Práce je rozdělena do teoretické částí, v níž je popisována kultura, jazyka a význam 
hip hopu a hip hopového národa a podán základní přehled o americké černošské angličtině a 
jeho vztahu k jazyku hip hopu. Dále jsou zde prezentovány základní rysy jazyka hip hopu a 
profily vybraných představitelů, jejichž texty jsou zkoumány. Ve výzkumné části zkoumá 
autorka vybrané lexikální a  gramatické rysy. 

Bohužel příslib zajímavé práce nebyl tak docela naplněn. Přestože autorka odvedla 
velký kus práce a shromáždilo dostatek zajímavého materiálu, shledávám určité nedostatky 
obsahového a formálního rázu. V samotném úvodu do problematiky, the Hip Hop Nation and 
Hip Hop Nation Language, se autorka opírá spíše o internetové prameny a hesla z Wikipedie 
místo toho, aby vycházela z odborných studií (např. Alim, 2004). O historii teoretického 
výzkumu těchto fenoménů se tak čtenář nedoví (přestože je odborná literatura na toto téma 
poměrně rozsáhlá).  Jinými slovy postrádám souhrnný přehled o stavu výzkumu v této oblasti 
– kteří autoři se problematikou zabývají, kde, kdy a k čemu dospěli (např. v oddílu 2.4 Studies 
of HHNL je citován pouze Fitzaptrick a Anderson, o existujících studiích není vlastně 
zmínka). Wikipedické definice hipu a hopu nebo rapu apod. nestačí. Hlavně a především 
jádro práce, autorčin vlastní výzkum, je prezentován na 5 stránkách (zjištění a závěry na 
jedné), je tedy značně poddimenzován. Chybí v něm údaje o rozsahu zkoumaného vzorku (v 
oddílu 3.2 je pouze zmínka o 16 textech), chybí např. přesný údaj o celkovém počtu 
zkoumaných lexikálních jednotek (3.2.1) viz věta „There are over 100 lexical terms presented 
in this analysis“. Autorka uvádí, že analyzovala substantiva, adjektiva, slovesa, idiomatické 
výrazy a vlastní jména – žádná z těchto skupin není kvantifikována, podrobněji rozebírána 
jsou pouze substantiva, ovšem jejich sémantický rozbor se nachází pod hlavičkou Quantity. 
Autorka zmiňuje slovotvorné procesy, které v textu našla, ale neuvádí jediný příklad, žádnou 
kvantifikaci – předpokládá  patrně, že si tyto informaci vyvodí čtenář sám. V gramatickém 
rozboru je trochu sporné užívání termínu „present perfect“. Pasáž označenou jako 
Modifications of spelling by bylo vhodnější vyčlenit ze sekce 3.2.2 Grammatical features jako 
samostatný oddíl (Spelling features). 

Práce má dále celou řadu formálních nedostatků:
- na prvém místě je to malý rozsah – instrukce k bakalářským pracím na našich stránkách 

uvádí explicitně (na třech místech v textu), že rozsah má být „minimálně 72 000 znaků (tj. 
40 normostran)“, „celkem cca 40-50 normostran, z toho cca 4-6 stran souhrnu (anglicky u 
česky psané práce, česky u práce anglicky psané)“ – práce má 34 stran včetně českého 
souhrnu, většinou se ovšem nejedná o normostrany;

- v textu (a tím samozřejmě i v obsahu) zcela chybí stránkování !
- nestandardní odkazy a citace v textu (formou i věcně), autorka se často odvolává na 

internetové zdroje, které jsou těžko dohledatelné: (Wikipedia, 2011) nebo dokonce  (Wi) –
odkaz typu http:// wikipedia.org je příliš nespecifický; samotná přemíra citace z často



                               

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Sekretariát: č. 105, 1. patro

Tel.: (+420) 221 619 277 http://uajd.ff.cuni.cz
zuzana.freitas@ff.cuni.cz

   anonymní Wikipedie není pro práci s vědeckou aspirací vhodná; v textu se dále objevují 
odkazy, které v bibliografii nejsou uvedeny, např. Alim, 2004 (jde přitom o text, který má 
autorka k dispozici: Alim, H. Samy (2004) Hip Hop Nation Language. In: Finegan, Edward, 
Rickford, John R. (2004) Language in the USA. Themes for the Twenty-first Century, 
Cambridge University Press), Spady, Lee, and Alim, 1999 (i když jde o odkaz zmiňovaný 
v citaci z Fitzpatricka);

- zcela nestandardní bibliografie – přestože je na našich stránkách uveden jasně návod, jak 
citovat, autorka směšuje tištěné a internetové prameny (internetové prameny jsou uváděny 
způsobem, který se v literatuře nepoužívá), řazení pramenů je naprosto chaotické resp. není 
jasné podle čeho autory a prameny řadí (o abecedním nebo chronologickém řazení nemůže 
být řeči);

- chybí seznam zkratek (např v oddílu 2.5 se čtenář může jen domýšlet, co je to AAE, SAE 
nebo SWVE);

- mohla být provedena pečlivější kontrola (viz např. tisková chyba na titulní stránce: Vedoucí 
baklářské práce).

Závěr:  Jako vedoucí práce jsem na rozpacích, jak ji hodnotit. Na jedné straně není pochyb, že 
studie splnila, co měla, autorka shromáždilo množství údajů, provedla rozbor a čtenář si 
odnáší konkrétní představu o tom, co je to hip hopový jazyk a jaké jsou jeho nejnápadnější 
rysy. Na druhé straně je práce po obsahové i formální stránce v lecčems nedotažená a mohla 
dopadnout lépe.  Považuji proto práci Jany Matarugové za hraniční a ponechal bych na 
kolektivním úsudku komise a oponenta v rámci obhajoby, zda je možné ji uznat a hodnotit ji 
alespoň známkou „dobrá“ nebo zda ji doporučit k dopracování. 

V Praze dne 1.9. 2011               prof. PhDr. Aleš Klégr




