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Magisterská práce Martiny Ditrychové o paranormální romanci je v pořadí její už druhou, v jistém 

slova smyslu průkopnickou prací (po bakalářské práci), která si klade nároční úkol, a sice 

v dějinách literatury „morfologicky“ vymezit vybraný žánr (v bakalářské práci se jednalo o žánr 

hrdinské ságy). V magisterské práci se autorka zaměřuje na žánr paranormální romance, tedy žánr 

zahrnující narativní postupy řady jiných žánrů (fantasy, sci fi, pohádky, detektivky, červené 

knihovny atd.), které do sebe příhodně integruje, aby si získal srdce čtenářské masy teenagerů. 

Martina si v práci klade za cíl, cituji: „vytvořit co možná nejkomplexnější definici paranormální 

romance založenou na nástinu historického vývoje tohoto subžánru, jeho žánrové charakteristice, 

rozboru konkrétních fikčních lidských a nadpřirozených ženských a mužských protagonistů námi 

vybraných ság, na prototypickém schématu děje, modelové podobě vztahu ústřední milenecké 

dvojice, hierarchii a každodennosti prezentovaného fikčního světa, na výsledcích průzkumu ohlasů 

čtenářů tohoto podžánru a zejména pak na všestranné interpretaci vybraných young adult 

paranormálních sérií“ (s. 8) – těmito slovy tedy přesně popisuje jasnou, logicky koncipovanou a 

dobře zdůvodněnou strukturu své práce.  

 

Paranormální romance, která se v dnešní době těší velké oblibě u dospívající mládeže, je 

populárním žánrem, jenž byl  českém odborném prostředí ještě velmi málo zkoumán, a proto 

oceňuji autorčinu invenci dohledávat si informace v anglickojazyčné literatuře a vyabstrahovat 

z množství cizojazyčných titulů a charakteristik maximum poznatků aplikovatelných na přístup 

k zmíněnému tématu. 

 

Pro svůj cíl si Martina Ditrychová vybrala několik sérií paranormálních romancí, jež postihly jak 

celou škálu paranormálních bytostí (vlkodlaci, andělé, duchové, upíři atd.), tak výběr knih zároveň 

odrážel populárnost jednotlivých knih a dostupnost publikací v českém vydání. 

 

První třetinu magisterské práce zabírají poměrně obtížně vymezitelné vztahy mezi jednotlivými 

žánry, které de facto skládají dohromady paranormální romanci, s větším či menším důrazem na ten 

který speciální žánr. Autorka se tohoto složitého úkolu zhostila s určitou grácií a namísto pouhého 

abstrahování definic jednotlivých žánrů z literárněteoretických příruček a lexikonů kombinovala 

jejich teorii s aplikováním postupů na jednotlivé případy paranormální série (např. červená 

knihovna na s. 24 ad.). Příznačné narativní postupy jednotlivých titulů tedy autorka předznamenává 



už zde a velice výstižně je konfrontuje s jednotlivými teoretickými vývody. 

 

Třebaže se zdá, že analyzovat paranormální romanci přes „biogramy“ ústřední milenecké dvojice v 

sérii je prvoplánové, u Martiny je opak pravdou. Autorka totiž nepopisuje jen ten který příběh 

postavy/postav, ale pokouší se zároveň postihnout stereotypně se opakující příznačné rysy hrdinů 

obou pohlaví a shrnout je inovativně do kategorie „modelové literární dvojice“, resp. analýzy 

prototypických postav a jejich chování (např. s. 43 – Modelová hlavní ženská hrdinka). 

 

V kapitole 7 se autorka pokusila shrnout stěžejní vybrané aspekty romancí, např. téma 

hierarchizovanosti společnosti paranormálů versus rodiny hlavních hrdinů nebo rysů každodennosti 

v životě ústřední postavy, přičemž zde zároveň registruje témata, která činí žánr atraktivním v očích 

dospívajících čtenářů, resp. čtenářek (řešení identických denních problémů jako jejich hrdinové), 

především v americké kultuře. 

 

Za zvláště zdařilou považuji kapitolu 8, která je spjatá s problematikou reálných recipientů, resp. 

s otázkou čtenářů „on line“, byť bych, kdyby byl prostor, uvítala i jisté dotazníkové šetření, 

zjišťující názor na paranormální romance na vybraných školách druhého stupně ZŠ a SŠ, které by 

odhalilo příčinu publicity tohoto frekventovaného žánru mezi reálnými čtenáři. Za překvapivé 

zjištění v této kapitole považuji, že internetoví čtenáři hodnotí negativně otevřené konce románů (s. 

86), jako kdyby preferovali předem dané postupy a vlastní invenci v „dotvoření“ příběhu jako 

kdyby postrádali. Vypovídá tento výsledek něco o čtenářské fantazii?  

 

Co bych viděla jako nedostatek práce, třebaže jsem si vědoma obtížnosti a obsáhlosti práce, je 

absence kapitoly o narativních strategiích, proměňujících se v závislosti na kategorii 

vypravěče/vypravěčky.  

 

 

Shrnutí: Práce Martiny Ditrychové je velice solidní, dobře stylizovanou a logicky strukturovanou 

prací, která jako jedna z mála zachycuje postupy příznačné pro populární žánr paranormální 

romance, tedy žánr, který je de facto „fantasy červenou knihovnou“.  

Práci pro svou invenčnost považuji i přes dílčí (nikoliv zásadní) nedostatky za velmi poctivou, 

dobře zpracovanou a plně ji doporučuji k obhajobě.  
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