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POSUDEK OPONENTKY DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

 

 

TÉMA DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Předmětem disertační práce je deskripce, komparace a interpretace femme fatale v kontextu 

fenoménů břišní tanečnice, gejši a saloniéry. Aspirantka v disertační práci usiluje zachytit 

konkrétní kulturní a historické atributy, které se vztahují k profesím, znalostem, dovednostem 

a sociálním rolím břišních tanečnic, gejš a saloniér. 

 

KONCEPCE A STRUKTURA DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Charakteristickým rysem disertační práce je snaha vyložit femme fatale jako unikátní kulturní 

konstrukt, který se promítá do různých ženských profesí. Pozornost je kladena na 

problematiku emancipace a sexuality v dobových postojích k ženám a identifikace motivů 

osudového ženství ve výtvarném umění. Zvláštní prostor je pak vymezen kulturnímu a 

estetickému přínosu žen vnímaných jako femme fatale. 

První část své disertační práce aspirantka otevírá historickou expozici, v níž je zkoumán 

fenomén femme fatale prostřednictvím mytologie a náboženství. Aspirantka klade pozornost 

zejména na bohyně, neopomíjí však ani novodobé mýty – femme fatale a orientalismus. 

V druhé části přistupuje k vymezení břišní tanečnice. „Za břišní tanečnici můžeme považovat 



ženu, jejíž životní náplní na soukromé nebo profesní úrovni je tanec, který je propojen s 

oslavou ženské plodnosti a který má počátky v zemích Orientu.“ (Ebelová 2016: 42) V této 

části práce zdůrazňuje také charakteristické prvky, které tvoří opěrné body fenoménu břišní 

tanečnice, neboť je nutné „učinit definici břišní tanečnice na základě pohybu, teprve potom 

přihlédnout k historickým a geografickým specifikům určujícím profil jednotlivých subkultur 

tanečnic.“ (Ebelová 2016: 43)  

V poslední části disertační práce je představena gejša, která je mapována od vymezení, 

atributů až po inspiraci v umělecké tvorbě. „Gejša vnímána lidmi pouze jako společnice je jen 

kusým obrazem její osobnosti, oproti tomuto neerudovanému pohledu je gejša umělci a 

historiky považována za živý artefakt.“ (Ebelová 2016: 76) Návazná část práce se vztahuje 

k saloniéře. Vedle vymezení aspirantka sleduje také proměny salonu, včetně českého 

prostředí. „Osobnost české saloniéry byla jiná, nebyla koketní intelektuálkou, která rozproudí 

konverzaci, ale spíš poznání chtivou ženou.“ (Ebelová 2016: 125) V závěru disertační práce je 

pak shrnuto téma a poselství práce – historická a kulturní analýza osudových žen. „Prostředí 

harémů, čajoven a salonů, kde ženy baví své klienty, bylo společensky i intelektuálně odlišné. 

(…) V těchto místech tak dochází k destilování specifických kulturních forem.“ (Ebelová 

2016: 148−149)  

 

 

Volba tématu:   1. Mimořádně aktuální 

2. Aktuální pro danou oblast 

    3. Užitečné a prospěšné 

     4. Standardní úroveň 

    5. Neobvyklé 
 

Cíl práce a jeho naplnění: 1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn 

    2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn 

    3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn 

    4. Nevhodně zvolený cíl 
 

Struktura práce:  1. Originální – zdařilá 

    2. Logická – systémová 

    3. Logická – tradiční 

    4. Pro dané téma tradiční 

    5. Pro dané téma nevhodná 
 

Práce s literaturou:  1. Vynikající, použity dosud neběžné prameny 

    2. Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny 

    3. Dobrá, běžně dostupné prameny 

    4. Slabá, zastaralé prameny 
 

 



Vybavení práce (data, tabulky, grafy, přílohy): 

    1. Mimořádné, funkční 

    2. Velmi dobré, funkční 

    3. Odpovídá nutnému doplnění textu 

    4. Nedostačující 
 

Přínosy práce:   1. Originální, inspirativní názory 

    2. Ne zcela běžné názory 

    3. Vlastní názor argumentačně podpořený 

    4. Vlastní názor chybí 
 

Formální stránka:  1. Výborná 

    2. Velmi dobrá 

    3. Přijatelná 

    4. Nevyhovující 

 

 

Jazyková stránka:  1. Stylistika  a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

    2. Gramatika a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

 

OTÁZKY K OBHAJOBĚ 

 

V průběhu obhajoby bude aspirantka vyzvána, aby přiblížila kritéria výběru uměleckých děl, 

které uvádí u břišní tanečnice, gejši i saloniéry. 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

 

Za faktory, jež snižují kvalitu a rozměr disertační práce, považuji nedostatečnou 

propracovanost interpretace některých uměleckých děl. Některé subkapitoly mohly být 

vhodněji rozvedeny a propojeny s fenoménem osudové ženy, jako například orientalismus. 

Disertační práce by si zasloužila jazykovou korekturu, a to i v části obrazové přílohy. Obecně 

je však možné konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na odborné, stylistické i 

obsahové parametry disertační práce. Autorka formulovala cíl své práce a podřídila mu 

celkovou koncepci i metodiku zpracování jednotlivých kapitol. Autorka v disertační práci 

užila široké penzum překladové i zahraniční literatury (monografie i studie). Přínos práce lze 



spatřovat ve snaze systematicky a komplexně vyložit historickou a kulturní analýzu 

osudových žen, které jsou v běžně dostupné laické i odborné literatuře zpracovány pouze 

parciálně a bez vzájemné historické nebo kulturní souvztažnosti.  

 

Doporučuji disertační práci Mgr. Patricie Ebelové k obhajobě s návrhem klasifikace 

prospěla.  

 

 

V Praze 6. 5. 2016                                                       PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D. 


