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Studentka představila cíl, postup výzkumu a hlavní výsledky své práce.
Tématem byla vulgarita v hip-hopových textech. Práce má lingvistická,
psycho-lingvistická a literárně-kritická východiska. Základní metodou byla
analýza samotných textů. Na základě typologie hip-hopových autorů z



hlediska přijetí majoritní společností se věnovala vybraným textům. Texty
zpracovala pomocí lingvistické a obsahové analýzy s použitím metafor.
Jako charakteristické prvky identifikovala nadsázku a shazování –
vulgarita je používána pro tyto funkce. 

Posudek vedoucího práce byl přednesen v zastoupení. Vyzvedl preciznost
textové analýzy i samotnou volbu tématu. Jako slabiny zmínil formální
nedostatky a absenci jiných interpretačních přístupů.  

Oponentka ocenila volbu tématu a srovnání se smíchovou kulturou. V
práci však postrádá větší psychologickou hloubku, psycho-sociální aspekty
přislíbené v názvu práce nejsou rozebírány. Texty byly podrobeny
lingvistické, nikoliv psycho-lingvistické analýze. Ačkoliv je vulgarita
klíčový pojem, není řádně definován (dokonce je na definici rezignováno –
jak byla používána v analýze?). Závěr logicky nevyplývá z analýzy.   

Následovala diskuse, která se týkala zejména výběru textů (princip
výběru), analytickým postupům (srovnání s Bachtinem, operacionalizace
vulgarity) a psychologickým interpretacím. Studentka nedokázala řádně
reagovat. Připomínky z posudků přijala jako relevantní. 
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