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1.  Cíl práce   1 

      dodržení zadání práce  

Studentka dodržela cíle, jež si stanovila v úvodu práce.  

2.  Zpracování obsahu 1 
      tvůrčí přístup, náročnost, originalita, způsob práce s daty a informacemi  

 Práce je velmi dobře strukturovaná a velice přehledně pojatá. Jednotlivé její části byly seřazeny v logické konstrukci a 

dobře promyšlenými přechody mezi nimi. Studentka velice systematicky postupně prochází veškeré oblasti s tématem 

související a příslušné obecnější komentáře využívá jako argumenty ve své reflexi problematiky. 

3.  Formální a jazyková úroveň 2 
      práce s prameny a odbornou literaturou, citace - dodržení normy, členění práce, přehlednost,  

      stylistická úroveň 

Jestliže studentka ve svém textu nemá příliš mnoho chyb ortografických a gramatických a velmi důsledně užívá 

normalizovaných způsobů citace (ač místy příliš dlouhé) a stylisticky působí kultivovaně, čím dojem z četby velice 

narušuje a štěpí pozornost čtenáře, jsou typografické nedostatky v podobě splynuvších slov, které vykazuje celý text. 

5. Přínos práce 1 
     přístup studenta k řešení zadané problematiky, iniciativa, samostatnost, odborný přínos,  

     využitelnost práce 

Jak sama studentka uvádí, je paraliteratura žánrovou oblastí (skupinou žánrů) v rámci výuky literatury i literární kritiky 

opomíjené. Proto je práce velice zajímavým exkurzem do dalších potencialit literární tvorby a zajímavým pozváním 

k zamyšlení nad literárností fikčních textů. 

Otázky k obhajobě a další vyjádření , připomínky, náměty pro obhajobu práce: 

1) Liší se spektrum české „brakové literatury“ od spektra francouzského? 

2) Bylo by lze srovnat schematismus paraliteratury se schematismem commedia dell’arte? 

3) Je nějaká souvislost mezi paraliteraturou a fenoménem kýče? 
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