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Bakalářská  práce  s  názvem  Psychosociální  a  lingvistické  aspekty  vulgarity  v  hiphopové  

kultuře je tvořena 93 stranami textu,  včetně seznamu literatury a příloh. Rozsah vlastního textu 

práce odpovídá předepsaným požadavkům.

Jedná se o originální a současné téma. Velká míra invence byla prokázána rovněž při volbě 

komparativního materiálu, kdy autorka dává hip hop do souvislosti s lidovou kulturou středověku a 

renesance.  Ve zpracování práce je však bohužel řada závažných nedostatků - a to jak v oblasti 

formální, tak rovněž v oblasti obsahové. 

Jazyk práce neodpovídá standardům odborného textu. Formulace užívané v textu částečně 

přebírají jazyk sledovaného materiálu (např. str. 22: "Pár let nato je do víceméně poklidných vod 

českého  hip  hopu  svržena  bomba  v  podobě  Supercrooo.").   Práce  obsahuje  velké  množství 

překlepů,  řidčeji  pak  i  gramatické  chyby.   V  textu  dále  nalézáme  mnoho  nelogických  či 

nedokončených  formulací,  chybné  je  rovněž  používání  interpunkčních  znamének.  Citování  je 

nejednotné a nejednotně jsou používány i některé pojmy (již v abstraktu dvojí užívání klíčového 

přídavného jména "hiphopový/hip hopový). 

V abstraktu práce je nastíněna sledovaná tématika, ale v příliš obecné rovině. Část práce, 

kterou je možné považovat za teoretickou či literární se zabývá definicemi sledovaných oblastí a 

stručně představuje tématiku hip hopu a lidové kultury středověku a renesance. Posledně jmenovaná 

část  je zpracována čtivě a zajímavě,  velmi vhodné by však bylo v textu explicitně uvést, proč 

zrovna lidová kultura a proč zrovna Bachtin.  Slovníková část je dle mého názoru nadbytečná - 

zvláště v těch případech, kdy se s definovanými pojmy v textu dále nepracuje. Možná vhodnější by 

bylo v případě potřeby vysvětlit užité slovo v poznámce pod čarou. Namísto definic by pak bylo 

užitečné  více  se  zabývat  tématy,  která  jsou  k  práci  relevantní  –  tedy  zejména  vulgaritou  v 

hiphopovém textu.  Při  odmyšlení  slovníkových a učebnicových titulů zůstává seznam literatury 

velice skromný.  Pokud je domácí literatury nedostatek, doporučila bych to v práci explicitně uvést 

a dále se rovněž zabývat literaturou zahraniční. Zahraniční zdroje nesleduje práce vůbec, což je 

zvláště u takto mezinárodního tématu, jakým je hip hop, škoda.

Cílem práce  je  podle  sedmé kapitoly  odhalit  charakteristické  rysy  hiphopových  textů  a 

prozkoumat  význam vulgarity  v  nich.  Ke  splnění  tohoto  cíle  autorka  analyzuje  vybrané  texty 

(jejichž výběr je v textu odůvodněn dosti vágně). Nedomnívám se, že by dané téma nemohlo být 



zpracováno  na  katedře  psychologie,  ale  zvolené  metody  práce  se  mi  zdají  být  nefunkčními 

minimálně  v  oblasti  odhalení  psychosociálních  aspektů  vulgarity,  tak  jak  je  přislíbeno  v názvu 

práce. Kvalitu analýzy jednotlivých textů nejsem schopna posoudit (jako lingvistickému laikovi se 

mi však zdá velmi povrchní), této části práce však zajisté chybí zhutněné zobecnění dílčích analýz, 

případně komparace analyzovaných textů či  autorů.  To je částečně naznačeno v desáté  kapitole 

(Rapové texty pohledem smíchové kultury), kde autorka poukazuje na některé zajímavé souvislosti 

hip hopu a lidové kultury.  I  přes velmi nekritický postoj  k Bachtinovým tezím si  tato kapitola 

zasluhuje vyzdvihnout.

 Škoda, že se nepodařilo v podobném duchu pokračovat i v následující diskuzi, která je opět 

velmi stručná co do obsahu i rozsahu (polovina normostrany). Shrnuty jsou tu dvě myšlenky a to že 

texty bývají černobílé a je v nich obsažena fikce. O hlavním tématu práce, tedy o vulgaritě, zde 

zmínka není.  Ta je pak řešena v závěru práce.  Se zjištěním, že "...vulgarita má v hiphopovém textu 

svou funkci,  patří k němu, ale zároveň rapový text nedefinuje." a dále, že  vulgarita je formou 

nadsázky, která je pro rapový text typická, není třeba polemizovat, ale po přečtení 64 stran textu se 

to zdá být přeci jen trochu málo.  

Cíle  práce  se  tedy  podařilo  splnit  pouze  částečně.  Téma  práce  je  zajímavé,  ale  jeho 

zpracování  dle  mého  názoru  nedostatečné  –  formálně,  obsahově  i  metodologicky.  I  přes  výše 

uvedené výtky však doporučuji, aby byla obhajoba autorce umožněna.  

Otázky/náměty k diskuzi: 

1) Důvody výběru komparace hip hopu s lidovou kulturou středověku a renesance

2) Jak rozumět tomu, že o kvalitě uměleckého textu rozhoduje poetická funkce. 

3) Podle jakého klíče byly vybírány analyzované skladby? 
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