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 Předložená bakalářská práce se zabývá poměrně zajímavým a paradoxním tématem: 

Mýtem femme fatale, který v průběhu devatenáctého století postupně vytlačuje romantismem 

nastolený byronský typ mužského hrdiny a vrcholí v dekadenci, fascinované silným 

historickými (od Kleopatry po Messalinu), biblickými (Lilith, Judita, Dalila, Herodiada, 

Marie Madgalská) či mytologickými hrdinkami (Medusa, Médea, Sfinga) s ambivalentním až 

destruktivním vztahem k mužům. 

 Tereza Kubíčková si však pro svou analýzu nevybrala „typické“ osudové ženy 

literatury fin de siècle, nýbrž jejich vzdálené předchůdkyně období romantismu. Navíc vzešlé 

z pera rovněž „atypického“ romantika Prospera Mériméea, o jehož suše nepatetickém stylu 

Victor  Hugo ironicky žertoval: „le paysage étant plat comme Mérimée“ (Toute la lyre). Tato 

volba na první pohled marginálního uchopení tématu (femmes fatales v exotických povídkách 

autora, který svá díla pojímá s ironickým odstupem či vysloveným smyslem pro mystifikaci) 

se mi jeví jako sympatická a vhodná pro náhled na osudové ženy z poněkud jiného úhlu, než 

bývá obvyklé. 

 Je třeba říci, že autorka se svým textem poměrně dlouho a statečně bojovala. První 

verze byly mnou citelně proškrtány, zbaveny anachronismů (krkolomně darwinistické 

výklady romantických hrdinek), většiny redundantních pasáží (některé přesto zůstaly!) i 

četných syntaktických a gramatických chyb.  

 Výsledek je po mém soudu zcela uspokojivý. Kompozičně se práce drží 

francouzského modelu složeného ze tří částí: Literárněhistorického a částečně i literárně 

teoretického úvodu přibližujícího tematiku femmes fatales obecně a konkrétněji 

v devatenáctém století. Samotného těla textu analyzujícího obě Mériméeovy hrdinky, 

navrhujícího jakousi jejich stručnou typologii a stejným způsobem zpracovávající i jejich 

mužské oběti. A nakonec obvyklého „rozšíření“ problematiky jejím traktováním v delším 

časovém úseku, od pozdního romantismu k dekadenci.  

 Předložená práce sice nepřináší žádný převratný výsledek samostatného výzkumu (nic 

takového se od textů po třech letech studia ani neočekává), nicméně přece jen nabízí jisté 

originální čtení tématu. Mám na mysli zejména pasáže analyzující femmes fatales prismatem 

Freudovy psychoanalýzy, která sice v době romantismu neexistovala, nicméně jejíž některé 

postuláty jako by byly literaturou předznamenány. (Obecně se soudí, že velcí duchové typu 

Dostojevského intuitivně popsali řadu moderních fantasmat, přestože k jejich analýze ještě 

neměli odpovídající terminologický aparát. O Mériméeovi to jistě platí v daleko omezenější 

míře, nicméně autorka bakalářské práce v některých textových rozborech přesvědčivě 

ukazuje, že i na příkladech Carmen nebo Colomby se dá ilustrovat fenomén „promítání“ částí 

vlastního podvědomí do cizí osoby/protivníka.) 

 Po formální stránce byla studie několikrát opravována, takže k ní nemám závažné 

výhrady kromě několika drobností: 

- U poznámek pod čarou odkazujících k totožnému dílu na stejné stránce není třeba 

vypisovat celý bibliografický údaj pokaždé znovu. Stačí uvést „Ibid., s. X“. 



- Citace delší tří řádek by měly být nejen odsazovány, ale také psány jinou velikostí 

písma. Text by se tak stal podstatně přehlednějším. 

 

 Bakalářská práce Terezy Kubíčkové po mém soudu splňuje veškeré náležitosti 

předepsané pro tento druh akademických prací, takže ji doporučuji k obhajobě s navrženým 

hodnocením „velmi dobře“. 
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