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Bakalářská práce Šárky Bláhové má velice zajímavé a aktuální téma, sledování 

estetických názorů Virginie Wolfové. Autorka nevolí v dnešní době populární 

nazírání na dílo V. Woolfové z hlediska feministické estetiky, ale nahlíží na ni 

především z hlediska jejího vztahu k myšlenkám skupiny Bloomsbery, do které 

byla sama patřila. Členy této skupiny byli i výtvarní kritikové, teoretikové a 

estetici, Roger Fry a Clive Bell a autorka se přirozeně zaměřuje především na 

vztah estetických myšlenek V. Woolfové, k teoriím těchto autorů. Musím zde 

vyzdvihnout, že je to práce značně obtížná, která obsahuje jak interpretaci 

jejích literárních děl, tak její esejistické tvorby. Možná bych doporučil do 

zkoumaného materiálu zařadit i eseje ze souboru Granite and Rainbow, 

obzvláště ty, ve kterých se Woolfová zabývá povahou fikce. Toto není námitka, 

ale doporučení pro další studium, na bakalářskou práci autorka prostudovala 

značné množství literatury. 

 

Celá práce je logicky strukturována. Snaží se nejprve charakterizovat dobu, ve 

které Woolfová své myšlenky formovala, poté užší prostředí skupiny, následně 

myšlenky Cliva Bella a Rogera Frye a v závěrečné kapitole pak sesbírává 

estetické motivy i v díle V. Woolfové a komparuje je s myšlenkami Rogera Frye. 

 

Ačkoliv je práce zajímavá a svědčí o píli a zaujetí autorky, neodpustím si několik 

kritických připomínek. První tři kapitoly jsou jistě logickou přípravou na 

následující více interpretační podnik. Autorka zde však čerpá téměř výhradně ze 

sekundární literatury a to bohužel vede ke zplošťujícím tvrzením i výrokům 

značně problematickým. Na straně 20 autorka například tvrdí: „Dalo by se říci, 

že majorita tehdejší skupiny nazývané Apoštolové, odnož Society, která byla 

založena právě v rámci Cambridge v roce 1820, se později transformovala do 

skupiny Bloomsbury, čímž zároveň integrovala cambridgeské vlivy a smýšlení 

do filosofického utváření skupiny.“ Stačí se jen podívat na jakýkoliv rozsáhlý 

soupis tehdejších členů Cambridge Apostles, abychom zjistili, že toto tvrzení je 

mírně řečeno nadsazené.  

 



Filosofickým názorům G. E. Moora je věnována jedna strana a jsou podávané 

především prostřednictvím textu M. Hilského. Vysvětlit by potřebovalo i 

zajímavé tvrzení, že (s. 21): „Soudy estetické se tak v jeho uvažování rovnají 

soudům etickým.“ Jak se toto tvrzení slučuje s tvrzením Frye i Bella o autonomii 

umění? 

 

Autorka oprávněně tvrdí, že Virginie Woolfová byla ovlivněna jak Fryovými, tak 

Bellovými názory, ale věnuje se pouze sledování Fryovských motivů. Práci by 

také podle mne pomohlo, kdyby se autorka pokusila načrtnout rozdíly mezi 

oběma teoriemi i naznačení posunu, ke kterému dochází u V. Wolfové. 

 

Bakalářskou práci Šárky Bláhové doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 

jako velmi dobrou. 
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