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1. Formulace cílů a jejich naplnění
Předložená bakalářská práce autorky Lenky Zbořilové, s názvem Jazykový obraz Varšavy v
textech polských písní, představuje popis jazykového obrazu hlavního města Polska na
základě̌ analýzy 65 hiphopových písní varšavských interpretů, kteří jako své hlavní téma
využívají Varšavu. První tři kapitoly mají teoretický charakter. Autorka se v nich snaží
definovat význam základních pojmů, vztahujících se k tématu práce, tj. jazykového obrazu
světa, hip hopu i rapu. Popisuje též historii etnolingvistiky, jakož i hip hopu jako subkultury
na pozadí ostatních světových subkultur.
Hlavní částí práce je však pečlivá analýza polských hiphopových písní. Autorka podrobně
prozkoumala, jak z pohledu kvality, tak i kvantity, v písních použité lexémy a jejich spojení,
aby potom na tomto základě jasně prezentovala výsledky výzkumu, tj. rekonstruovaný obraz
Varšavy. Z práce je zřejmé, že diplomantka dané problematice velmi dobře rozumí.
Na základě výše uvedeného je třeba konstatovat, že práce splňuje předem daný cíl a odpovídá
zadání.
2. Klady práce
- výběr tématu práce
- přehledná a vhodná struktura práce
- použitý a zpracovaný materiál

3. Nedostatky práce
- částečný nepořádek v teoretické části týkající se jazykového obrazu světa
- titul práce by měl spíše znít Jazykový obraz Varšavy v textech polských hiphopových písní

4. Otázky doporučené k rozpravě při obhajobě
1. Jak se v prezentovaném materiálu představuje obraz žen, dá se vůbec takový obraz vnímat?
2. Varšava je hlavní město Polska, Praha České republiky. Vypadá Praha stejně nebo podobně
v písních českých hiphopových interpretů?

3. Jsou to opravdu všechny raperské písně o Varšavě? Pokud ne, tak na základě čeho byly
vybrány právě tyto písně a těchto interpretů.

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. Definitivní hodnocení ponechávám na
vedoucím práce.
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