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Etnografie horrorcore rapu v České republice je bezesporu to nejvulgárnější a možná i 

nejobscénnější, co jsem v rámci posudkování během své kariéry četl. Autor na tento fakt upozorňuje 

hned v prvních větách práce a dělá dobře. Nicméně zvolené téma nešlo uchopit jinak, pokud chtěl 

autor představit tuto sociální/hudební (sub)kulturu širší veřejnosti. Pod rouškou vulgarity se totiž 

skrývá skupina s velmi citlivým vnímáním společnosti a se schopností odvrhnout stereotypní brýle a 

pohlížet na věci z jiného, třeba i trochu objektivnějšího úhlu. V podstatě by se dalo říci, že horrorcore 

rap, alespoň tak, jak autor předkládá, je antropologie v hudební praxi, byť s velmi specifickými 

nástroji nastavování zrcadla společnosti. 

Práce je členěna do několika kapitol, které ale nejsou primárně rozděleny na teoretické a 

praktické. V textu se teorie a praxe (výsledky z terénního výzkumu) neustále promíchávají a navzájem 

rozvíjejí. Autor pro teoreticko-metodologické uchopení tématu vhodně využil primárně Bourdieuho 

kapitál, habitus a jednání v kombinaci s Merriamovou koncepcí antropologie hudby. Kromě toho ale 

autor bhodně podkresluje témata a myšlenky autory z různých oborů, od psychologie (C:G: Jung) přes 

filosofii (F: Nietzsche) až po osobnosti antropologie (E. Goffman, A. Breton aj.) 

Po úvodních čtyřech kapitolách, kdy autor zevrubně seznamuje čtenáře s kontextem a 

obsahem horrorcore rapu, se dostávám ke kapitolám, které považuji za stěžejní části práce. Obzvláště 

pátá kapitola, věnovaná antropologii hudby a hudbě jako diskursu, je po mém soudu nejlepší částí 

práce. 

Co je na práci zarážející, je relativně málo teorie a hlavně metodologie. Zatímco teorie je 

v textu relativně hojně zastoupena, ale je roztříštěna do dílčích kapitol jako podpůrný nástroj 

myšlenek a „správného“ chápání horrorcore rapu, metodologie je v práci rozebrána opravdu velice 

málo. Autor se jí „zbavil“ relativně rychle, na cca svou stranách, hned v úvodní části práce. Přestože 

text jednoznačně a relativně ekonomicky vysvětluje jednotlivá metodologická východiska práce, 

hlubší rozbor a hlavně reflexe metodologické pozice autora práci přeci jen chybí. Je to patrné hlavně 

v rovině autorova insiderství. Byť si své pozice je autor velmi dobře vědom, větší reflexifiva v úvodu 

anebo i v průběhu celého textu, by byla na místě. V práci se přeci jen chvílemi jako čtenáři ztrácíme a 

přestáváme vidět hranici mezi tím, co horrorcore rap je, měl by být nebo chce být. Právě tyto roviny 

by větší reflexivita pozice autora coby insidera mohla jednoznačněji odlišit a zviditelnit. 

Oceňuji práci s literaturou, a hlavně její volbu. Autor se hodně opírá o teoretiky jako je 

Bourdieu, sociologické a antropologické práce k tématu subkultury, hudby, identity apod., ale také o 

filosofy jako např. F. Nietzscheho. Použitá literatura je velmi reprezentativní pro zvolené téma a 

autorově směřování práce je úměrná. Navíc její vlastní použití v textu je plynulé a téměř přirozené. 



Jazyková stránka práce je samostatnou kapitolou. Jak autor sám na začátku varuje, jedná se 

nejspíše o nejvulgárnější diplomovou práci, jakou většina ze čtenářů kdy přečte. Práce samotná však 

vulgární není. Velmi nenápadně, ale účinně odděluje část citovanou od té interpretační, i když se 

jedná o plynulý text, kde se obě roviny střídají jak na běžícím pásu. Uznání si zaslouží neuvěřitelný 

objem citací z rozhovorů a z textů horrorcore rapu. Velmi sugestivně a intimně odkrývá obsah tohoto 

žánru i nezasvěcenému a současně podkresluje myšlenky, které se autor snaží sdělit. Na druhou 

stranu je v textu množství překlepů a gramatických, syntaktických i stylistických nedostatků. Hlavně 

shoda podmětu s přísudkem a oddělování vět hlavních a vedlejších dělá autorovi značné problémy. Je 

to téměř stejně plynulý prohřešek jako plynulost samotného textu. Odstraněním těchto nedostatků 

by práce opět získala výrazně více na své výpovědní hodnotě a čtivosti. 

Předložená práce je bezesporu ojedinělou diplomovou prací. Přestože jsem vedoucí práce a 

metodologicky a teoreticky jsem ji pomáhal ukotvit v jejích počátcích, jsem si vědom faktu, že tomuto 

pro mě cizímu prostředí bych se lépe přiblížit nedokázal. A přestože mám pocit, že některé části 

nejsou zpracovány zcela nejvhodněji, práce jako celek působí jako ukázková práce toho, jak hluboký 

vhled může antropologie přinést a jak tím napomáhá pochopit fungování, smysl, struktury, 

racionalitu, narativ atp. jednotlivých skupin společnosti. Po této stránce práci mohu jen kladně 

hodnotit. I množství formálních nedostatků (hlavně jazykových) je při srovnání s ostatními pracemi 

akceptovatelné a celkový dojem z práce nekazí. 

Celkově práci hodnotím velmi pozitivně a navrhuji hodnocení výborně.  
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