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1. Formulace cílů a jejich naplnění
Hlavním tématem práce je pokus o rekonstrukci jazykového obrazu Varšavy v textech polských
hiphopových písní. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – teoretické a praktické. První z
nich je věnovaná třem základním teoretickým oblastem důležitým pro téma práce – jazykovému
obrazu světa, hiphopové subkultuře a jazyku hip hopu. Náplní praktické části práce jsou analýzy
provedené autorkou a prezentace jejich výsledků. Hlavními body rekonstrukce se stávají
pojmy: Varšava, město, místo, ulice, beton a výrobky z betonu, sídliště a lidé. Cíle práce byly
formulovány jasně a precizně a následně byly v práci adekvátně naplněny. Zvolené metody
hodnotím rovněž jako vhodně vybrané.

2. Klady práce




Jasná a přehledná struktura práce.
Schopnost práce se sekundární literaturou, včetně té cizojazyčné.
Shromáždění, výběr materiálu a jeho analýza dokazuje schopnost velmi dobře pracovat
s materiálem vybraným pro výzkum.

3. Nedostatky práce




Kapitola 2 se jeví jako nejslabší část práce. Informace, které zde najdeme, jsou často
velmi obecné povahy, ne vždy logicky propojené nebo prezentované ve správné
chronologii - viz např. body 2.1, 2.2.
Styl vhodný pro tento typ práce, tj. odborný styl, se někdy podobá spíše stylu poznámek
- viz např. příliš dlouhé vsuvky v závorkách - s. 14, 15, 28 - nebo teorie prezentované
bez komentáře - s. 14, 17, 26.

4. Otázky doporučené k rozpravě při obhajobě
1. Proč se Varšava stává tak často využívaným motivem v polských hiphopových písních?
2. Je rekonstruovaný obraz Varšavy spíše negativní nebo pozitivní? Proč?

3. Objevuje se v českých hiphopových písních nějaké město, které plní podobnou roli jako
Varšava v polských textech?

5. Případné další vyjádření

6. Celkové hodnocení a klasifikace
a) Práce splňuje požadavky standardně kladené na diplomovou práci.
b) Doporučuji práci k obhajobě.
c) Navrhuji klasifikaci: výborně / velmi dobře. Finální hodnocení bude záviset na obhajobě
diplomové práce.
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