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Tereza Kubíčková, Carmen a Kolomba jakožto femmes fatales ? 
Oponentský posudek bakalářské práce 

 

Jak uvádí autorka v abstraktu a částečně rozvedené podobě také v úvodu, je 

předmětem práce postihnout literární mýtus nazvaný důsledně v francouzštině „femme 

fatale“, a to především prostřednictvím dvou příkladů, jimiž jsou Carmen a Colomba Prospera 

Mériméa. Zabývá se rovněž „definicí typů“ jejich „mužských obětí“ a konečně, jak je 

v dějinách francouzské literatury 19. století obvyklé, také Ďábelskými povídkami, jejichž 

autorem je Barbey d´Aurevilly a následnou „krystalizací“ tohoto mýtu v postavě Salomé. 

 

 Jde o mýtus „přítomný v západoevropské civilizaci už od antiky“ (spíše západní, 

antika přece zasáhla téměř celou Evropu, jde tedy o civilizaci středozemní?), jakkoli se 

autorka zabývá literaturou romantickou v dosti širokém smyslu toho slova. Slovní spojení 

„femme fatale“ odvozuje na s. 4 od řeckého slova „fatum“ (ve skutečnosti jde o latinské 

slovo), tedy prostě tento ženský typ (ovšem našla by se i mužská varianta) označuje hrdinku 

poněkud manipulátorskou až destruktivní. Je údajně „svobodná a nezkrotná“ (s.5) a slovo 

svoboda se často vrací. Je ovšem nasnadě otázka, zda manipulace či dominance není v jistých 

případech právě v opakem svobody. Na s. 7 v analýze Carmen  se autorka k tomuto problému 

vrací a toto téma prohlubuje („Carmen představuje opak řádu, a tím je chaos. Chce být 

nezávislou a svobodnou za každou cenu“ atd.)  

 

Zde se projevuje jisté zjednodušení: např. na s.5 a opět na s.7 hovoří Tereza 

Kubíčková o tom, že femme fatale není ženským dobovým ideálem, tedy matkou a ženou 

v domácnosti“, jakkoli takový ideál se vztahuje spíše k jistému měšťanskému stereotypu, 

nikoli však např. k postavení ženy pohybující se v aristokratickém nebo bohémském 

prostředí. V této souvislosti upozorňuji na zasvěcenou studii nazvanou Les aveux du roman, 

jejíž autorkou je Mona Ozouf.  

 

 Na s. 8, že na začátku 19. století „každý jedinec má právo na lásku na štěstí“ a proto se 

také začíná diskutovat i o rozvodu“. K tomu připomínám, že právo na štěstí bylo velkým 

tématem encyklopedistů, tedy už od 18.stol., a pokud jde o právo na rozvod, bylo toto právo 

uzákoněno přechodně za Francouzské revoluce.  

 

 

 Hlavní přínos práce spatřuji v analýze Mallarméových děl. Tato analýza je promyšlená 

a přínosná. Za zvláště zdařilou považuji pasáž o fenoménu dvojnictví, o principu duality (s.30 

násl.), o muži jakožto oběti svých vášní. Dlužno k tomu připomenout, že existuje mnoho 

dalších typů (spíše než mýtů) v romantické a postromantické literatuře (Ofélie, don Juan aj.). 

Pokud jde o Manon Lescaut, je problematické považovat ji za romantickou postavu. 

 

 Práce vykazuje jisté množství formulačních a typografických nedokonalostí: problémy 

s interpunkcí, se skloňováním některých jmen (Mallarméea místo Mallarméa), se slovesnými 

vazbami („dominovat něco“ aj.). Tyto nedostatky jsou vyznačeny v textu. 

 

 Závěrem: přes jistý sklon k zjednodušování souvislostí historických a typologických 

považuji bakalářskou práci Terezy Kubíčkové za kvalitní, v některých pasážích dokonce 

výtečnou. Autorka projevila schopnost charakterizovat postavy, pracuje náležitě s poměrně 



bohatou sekundární literaturou. Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji známku výbornou 

nebo velmi dobrou. 
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