
Mgr. David Doubek, PhD
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Lucie Sommerové „Psychosociální a lingvistické 
aspekty vulgarity v hiphopové kultuře“.

Lucie Sommerová se ve své práci věnuje rozboru a interpretaci úlohy rapových textů v hiphopu a 
hiphopové subkultuře se zvláštním zřetelem k psychosociální funkci vulgarity v těchto textech. 
Lucie o hiphopu píše do různých časopisů či fanzinů a chtěla se problematikou s hiphopem 
spojenou zabývat i ve své bakalářce. Hledali jsme téma, které by se hiphopu týkalo a nebylo 
zároveň neurčitou banalitou ve stylu „percepce hiphopu ve skupině xy“ a podobně. Určité pokusy 
tímto směrem jsme podnikli, ale tyto pokusy postrádaly ukotvení a nikam příliš nevedly a tak jsme 
nakonec došli k závěru, že pokud se má práce týkat hiphopu jako takového, je třeba se podívat do 
srdce tohoto fenoménu, do toho, co dělá hiphop hiphopem a tím je nepochybně rap (jako vokální, 
gesturální a textový projev). Rap přitom není „popis“ nebo „sdělení“. Je to komplexní 
sociolingvistický fenomén, kde metajazykové roviny pronikají do sdělení samotného, přičemž 
napříč různými rovinami tohoto fenoménu prochází princip transgrese, překročení určitých pravidel, 
norem, morálky, větného pořádku atd. Tuto transgresi v této práci ztělesňuje fenomén vulgarity.
Data ke zkoumání tohoto fenoménu představují vybrané texty významných soudobých českých 
interpretů. Výběr interpretů vychází ze studentčiny znalosti prostředí. K jejich analýze používá L. 
Sommerová formální literárně vědné a sémiologické prostředky. Analýza je v porovnání s jinými 
etnografickými daty (která obvykle nepředstavují propracovaný literární projev) detailní až 
mikroskopická. Interpretace takto analyzovaných textů je pak vedena prostřednicvím Bachtinovy 
analýzy jiného historického významně vulgárního fenoménu – smíchové kultury středověku v díle 
F. Rabelaise. Hiphopové texty v sobě mají něco ze gargantuovských seznamů snědených věcí, 
bohatýrských postojů a excesů. Vulgaritu v hiphopových textech pak L. Sommerová interpretuje 
jako onen festivalový moment a ukazuje její jednotlivé funkce a smysl, který je u každého interpreta 
mírně odlišný. Nicméně ukazuje jí spíše jako podmnožinu nebo aspekt jiného fenoménu a sice 
excesivnosti a hyper-hyperboličnosti, která je pro hiphop podle všeho podstatnější princip, než 
vulgarita jako taková.
Na práci si cením, že se L. Sommerová pustila do skutečně podrobné práce s hiphopovými texty. 
Text nenabízí žádné „tvrdé“ závěry, nicméně je „živý“ a představuje otevřené okno do aktuální 
hiphopové kultury. Myslím, že je nejlepší tam, kde bezprostředně pracuje s rapovými texty a 
interpretuje je.
Ovšem vzhledem k intelektuální náročnosti zvoleného přístupu bych jako vedoucí býval uvítal, 
kdyby si studentka na práci vyhradila více času, bylo by bývalo možné vyzkoušet ještě jiné 
interpretační cesty a podařilo by se odstranit formální nedostatky, které v práci bohužel zůstaly. 
Práce je také aktuální – vulgarita jako hiphopový rys občas vypluje na mediální povrch - v loňském 
roce to byla například ona kauza „Řezník versus Zlatý slavík“, která rozvířila společeskou debatu o 
cenzuře, o tom, co je společensky tolerovatelné; hiphop je přitom mezi dětmi a adolescenty velmi 
oblíbený a proto považuji za důležité se mu snažit porozumět. Práce splňuje požadavky a 
doporučuji jí k obhajobě. 


