
Posudek na bakalářskou práci  Terezy Kocianové 
“The Influence of Virginia Woolf on Contemporary Br itish Fiction in 
selected works by Pat Barker, Toby Litt and Ian McEwan”  
 
Bakalářská práce Terezy Kocianové se zabývá zkoumáním vlivu přední britské modernistické 
spisovatelky Virginie Woolfové na současnou britskou prózu, jmenovitě na vybraná díla Pat 
Barkerové, Tobyho Litta a Iana McEwana. Od první zmiňované se autorka zabývá romány 
Life Class (2007) a Toby’s Room (2012), od druhého románem Finding Myself (2003), a od 
třetího jmenovaného románem Saturday (2005). Hlavní kriterium tohoto výběru je zřejmé – 
veškeré tyto romány v sobě do jisté míry obsahují patrný vliv Virginie Woolfové, ať už její 
osobnosti a života, jejího díla, popřípadě obojí. Je nesporné, že co se týká vlivu na současnou 
anglicky psanou tvorbu zaujímá Woolfová místo takřka kultovní, počet děl která nesou 
známky její inspirace či vlivu je srovnatelný snad jen s Williamem Shakespearem a Jamesem 
Joycem. Proto považuji výběr tohoto tématu za zajímavou příležitost pro autorčinu schopnost 
interpretační a analytické práce s odlišnými texty. Je jenom škoda, že autorčin výběr 
konkrétních románů není v práci detailněji vysvětlen – mohla by toto učinit v rámci 
obhajoby? Proč zvolila tyto čtyři a ne některou z knih zmíněných ve 2. kapitole? 

Za nesporný klad práce považuji její ucelenou a přehlednou formální a organizační 
strukturu - celá práce je velmi koherentní, její rozdělení do jednotlivých kapitol jasně odráží 
autorčin myšlenkový postup i strukturu její argumentace. Autorka dobře a citlivě pracuje 
s primárními i sekundárními zdroji, její citace jsou výstižné a vždy ilustrují její myšlenky či 
teze. Ocenit je také třeba dobrý jazyk a čtivý styl práce s minimem gramatických či 
jazykových nepřesností, výjimku občas tvoří užití předpřítomného času místo času minulého 
(např. na str. 3 nebo 19). Teoretická část práce představuje britský literární modernismus, 
Virginii Woolfovou, fenomén Bloomsbury Group a pozici Woolfové v současném literárním 
dění. Obsahově je tato část odpovídající rozsahu tohoto typu práce, pouze z pojednání o 
Bloomsbury Group není jasné, co tyto často odlišné individuality spojovalo. Následující 
kapitoly podávají zajímavý přehled nejvýznamnějších současných britských románů, ve 
kterých je patrný vliv Woolfové a vztah vybraných tří spisovatelů k životu a dílu Woolfové. 
Praktická část pak analyzuje jednotlivá díla z perspektivy vlivu Woolfové, konkrétně 
prostřednictvím čtyř základních kriterií: kdy se Woolfová objeví jako postava románu, 
intertextové odkazy, podobný společenský a intelektuální pozadí, stylistické a tematické 
analogie. V této části bych měl vážnější výhradu pouze k podkapitole „Disillusionment with 
British foreign policy“, kde tomuto tématu v McEwanově Saturday autorka věnuje pouhý 
jeden odstavec. Na to, že se jedná o jednu ze základních tematických linií tohoto románu je to 
přeci jen velmi zjednodušující a povrchní. 

Má poslední připomínka se týká závěru práce. Zatímco její druhý odstavec tematicky 
shrnuje kapitoly 4.1 a 4.3, zbytek závěru je již spíše obecným pojednáním. Chybí mi zde tedy 
komplexnější shrnutí kapitol 4.2 a 4.4 – mohla by to autorka učinit v rámci obhajoby? 

Přesto se domnívám, že bakalářská práce Terezy Kocianové je velmi zajímavá, dobře 
strukturovaná a podepřená znalostí a využitím primárních i sekundárních zdrojů. Proto práci 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře až výborně v závislosti na průběhu 
obhajoby. 
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