
Výzkum populární literatury je dynamicky se rozvíjejícím odvětvím současné literární vědy. Zatímco 
ještě před dvaceti lety publikace na toto téma v českém jazyce téměř neexistovaly, v posledních 
letech vychází každoročně řada původních či přeložených monografií o různých tématech spojených 
s touto specifickou literární oblastí. Přesto je zde více bílých míst než těch zaplněných, což je 
způsobeno nejenom pozdním nástupem zájmu o tuto problematiku, jež byla komunistickým režimem 
ostrakizována, ale i proměnami samotné populární literatury. Některé žánry po období, kdy stály na 
výsluní čtenářské pozornosti, ustupují do pozadí, jiné naopak nově vznikají. To je i případ žánru 
paranormální romance, jemuž je věnována diplomová práce Martiny Ditrychové. Domnívám se, že 
právě pedagogická fakulta je tím místem, kde by podobné práce měly vznikat, neboť budoucí učitelé 
by měli dobře znát objekty čtenářského zájmu dnešní mládeže, aby je mohli využít jako východisko 
pro kultivaci jejího čtenářství a cestu k náročnější literatuře (jak to ostatně deklaruje i sama autorka 
práce, v dospívání nadšená čtenářka sledovaného žánru). 

Práce má jasnou, promyšlenou a přehlednou strukturu. V úvodní kapitole se autorka pokusila 
shromáždit základní údaje o historii sledovaného žánru, jeho předchůdcích a žánrech příbuzných. 
Vzhledem k téměř naprosté absenci odborné literatury na toto téma podnikla vlastní výzkum 
založený zejména na internetových zdrojích a podařilo se jí shromáždit množství cenných informací 
zejména z anglosaského literárního světa, kde je ostatně paranormální romance domovem. Uvedené 
analogie s příbuznými žánry jsou výstižné a napomáhají autorce umístit sledovaný žánr do literárního 
pole. 

Paranormální romanci považuje zcela případně za součást populární literatury, což jí umožňuje 
pochopit jeho podstatu a mechanismy jeho čtenářského fungování. Označení tzv. harlekýnek za 
součást brakové literatury (na s. 18) považuji za dílčí terminologický úlet, neboť autorka nikde jinde  
s tímto označením nepracuje, což vítám, neboť jde o pojmenování vycházející z jiného diskursu než 
termín populární literatura, navíc terminologicky nepřesné. A hlavně: považovali-li bychom za brak 
harlekýnky, pak by, abychom byli pojmově konzistentní, musela být jako brak označena též 
paranormální romance, kterou ovšem autorka kvalifikuje jako součást populární literatury. 

Vlastní charakteristiku žánru paranormální romance autorka vystavěla na sledování klíčových aspektů 
tematického plánu, zejména typologie postav a dějových zápletek. To považuji za zcela vhodnou 
strategii, neboť jednotlivé žánry populární literatury se od sebe odlišují zejména na rovině typických 
postav, typického děje, eventuálně typického prostředí; tím se autorka rovněž zabývá, byť mu 
nevěnovala samostatnou kapitolu (dočteme se o něm zejména v souvislosti s postavami, ale také 
v pasáži věnované modelovým zápletkám). Populární literatura jako taková i její jednotlivé žánry 
ovšem disponují rovněž specifickými narativními postupy a jazykovým vyjadřováním, což jsou 
aspekty, jimž se autorka práce věnuje jen minimálně. Nelze nepoznamenat, že komplexnost 
informace o podstatě sledovaného žánru je tím poněkud ochuzena. 

Poslední kapitola je věnována analýze čtenářských komentářů k žánru paranormální romance a jejich 
jednotlivým titulům na internetových sítích. Z autorčiných zjištění je pro mě nejzajímavější 
skutečnost, že čtenáři tohoto žánru (de facto tedy recipienti populární literatury) věnují pozornost 
nejenom postavám a ději, jak by se dalo očekávat, nýbrž oceňují i autorovu invenci, styl a vysokou 
úroveň spisovatelského řemesla. 

I tak mi ale v práci chybí hlubší zamyšlení nad příčinami strmě rostoucí popularity tohoto žánru. Vždyť 
paranormální romance je v zásadě jen variantou dívčího románu, jenž v literární kultuře spolehlivě 
fungoval navzdory měnícím se kulturním a společenským podmínkám více než století. Jeho základní 
podoba „příběhu ze života“  si své čtenářky nachází jistě i nyní, oproti paranormální romanci však 
jako by byla v současnosti na ústupu. V čem je přidaná hodnota jeho paranormálního konkurenta a 



jak to souvisí s potřebami dnešního čtenáře? Byla bych ráda, kdyby se autorka pokusila odpovědět na 
tuto otázku v průběhu obhajoby. 

Celkově hodnotím diplomovou práci Martiny Dittrychové, jako velmi kvalitně zpracovanou; své téma 
dobře promyslila, snažila se k němu sehnat co nejvíce informací. Její charakteristika žánru je 
metodicky čistá, přehledná a srozumitelně podaná. Věřím, že práce pomůže jak jí samé, tak jejím 
kolegům v učitelské praxi při komunikaci s žáky a studenty o jejich oblíbené četbě. Práci plně 
doporučuji k obhajobě.        
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