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Analyzovala příznačné prvky jeho povídek. Zabývala se narážkami
na dobově příznačné problémy: na odcizení lidí, pocit odcizení vůči
sobě samému (problém s identitou), konfliktní vztah k 
Vyzdvihuje, že Šindelka důraz na smysly obraznost jazyka, cynické
působení textu, aspekt pozorovatelství, specifické postupy, které
odkazují k filmu (střihy, od detailu k širšímu záběru). Dominantní
motivy v povídce (např. zvířecí motivy). Současného čtenáře může
zaujmout aktivizace smyslů a současná tématika. Některá témata
jeho slov 
2.Promluva vedoucího práce
Umí se pohybovat vrstvami textu. Práce je strukturovaná tradičním
způsobem, podtrhuje kategorie, které slouží ke konstrukci celku textu
(stěžejní je kapitola o prostoru). Autorce se podařilo zachytit
Šindelkovu poetiku. Práci hodnotí jako výbornou.
3.Oponent práce 
Výborná strukturace práce, vybírá relevantní klíčové kategorie.
Náměty pro obhajobu: (1) Zasadit Šindelkovu povídkovou tvorbu do
celku jeho díla. (2) Zhodnotit uměleckou hodnotu Šindelkových próz

4.Závěrečná diskuse
Stanovisko studentky: Vyjadřuje se k otázkám a námětům oponenta
práce: 

Diskuse: experiment s formou, ambivalentní přijetí díla Marka
Šindelky, modelový čtenář jeho děl, geneze jeho děl  
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