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1.  Cíl práce    
      dodržení zadání práce  

Zadání práce bylo dodrženo. Autorka se zaměřila na definice tzv. populární či masové literatury, 

jejíž tradiční součástí je i detektivní román. V tomto případě autorka popisuje a ilustruje základní 

principy a charakter detektivní literatury na románu s tajemstvím od francouzského autora Gastona 

Leroux. Zároveň se snaží pojmenovat základní odlišnosti mezi paraliteraturou a krásnou literaturou 

a všímá si známé skutečnosti, že obliba „zábavného čtení“ vysoce převyšuje poptávku po umělecké 

literatuře.   

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

Zvolené téma je neotřelé, tak jako se paraliterauře nevěnuje téměř žádná pozornost ze strany 

odborné veřejnosti, není ani soustavnou součástí školní či univerzitní výuky. Autorka přistoupila 

k tématu s osobním zaujetím, i když zprvu s obtížemi plynoucími z relativně úzkého okruhu 

odborné bibliografie. Vzhledem k šíři tématu správně omezila pozornost na populární detektivní 

román konce 19. století, jež je jeho reprezentativní ilustrací co do prostředků, jimiž upoutává zájem 

a pozornost čtenáře. Práce je přehledně členěna a výklad postupuje plynule od obecného vymezení 

pojmů a podob paraliteratury k charakteristice ve své době velmi známého autora detektivních 

románů a aplikaci obecných kritérií na konkrétní literární matérii. 

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

Francouzsky psaná bakalářská práce dodržuje adekvátní stylovou rovinu a vyjadřuje se kultivovaně, 

byť poměrně jednoduše. Členění textu je přehledné, autorka osvědčila schopnost pracovat s 

bibliografií a poznámkovým aparátem. Nevyvarovala se však občasných chyb ve francouzské 

morfologii a syntaxi a bohužel, což je dost zarážející, v celé práci znesnadňují plynulou četbu 

spojená slova, která od sebe nejsou typograficky oddělená (za všechny chyby např. s. 14). 

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

Kladem práce je základní vymezení pojmů paraliteratury, jejích specifických snadno 

rozpoznatelných znaků, jež se pravda omezuje na poznatky čerpané ze základní odborné literatury 

k tématu, samostatně však přistupuje k rozboru detektivního románu G. Lerouxe.  
 

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

Bývá v knihkupectvích ve Francii a u nás jasně oddělená krásná literatura a ta „braková“? A je 

podle vás pejorativní označení „braková“ adekvátní ?  
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