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Ve své bakalářské práci se kolegyně Šárka Bláhová pokusila zachytit estetické názory 

spisovatelky Virginie Woolfové. Bláhová postupuje systematickým způsobem. Nejprve 

přibližuje kulturní prostředí, ve kterém spisovatelka žila, a její základní biografická a 

bibliografická data. Dále se zabývá názory vznikajícími v prostředí skupiny Bloomsbury, jejíž 

členkou Woolfová byla, a vlivem, kterou na tuto skupinu měl George Edward Moore. 

V souvislosti s názory z prostředí skupiny Bloomsbury se Bláhová zvláště soustřeďuje na 

přiblížení estetických koncepcí Rogera Frye a Cliva Bella, kterými byla Woolfová ve svých 

estetických názorech významně ovlivněna. Další část bakalářské práce je věnována zachycení 

těchto názorů v beletristických dílech, denících a esejích V. Woolfové. V závěrečné části, 

kterou je možné považovat za skutečné vyvrcholení snah autorky bakalářské práce, jsou 

přehledně shrnuty hlavní rysy estetických názorů Woolfové. Zdůraznila především návaznost 

těchto názorů na teorii Rogera Frye. Bláhová poukázala na to, že Woolfová zdůrazňuje 

především autonomii umělecké tvorby ve vztahu k realitě, schopnost umělecké tvorby vybavit

lidskou existenci smyslem a také to, že umělecké dílo funguje především jako prostředek 

komunikace mezi umělcem a recipientem. Bláhová v této souvislosti zdůrazňuje, že Woolfová 

přejímá Fryovo pojetí rozdílu praktického poznání a estetické vize, se kterou je spojeno 

intenzivní nahlédnutí skutečnosti. Tato estetická vize představuje v úvahách, se kterými se 

v textech V. Woolfové setkáváme, nevyšší životní hodnotu, protože je způsobem nahlédnutí 

podstaty skutečnosti, se kterou se v praktickém vztahu k ní selektivně potýkáme.

Domnívám se, že poměrně nesnadný úkol, kterým představení estetických názorů Virginie 

Woolfové je, se autorce práce podařilo splnit. Z relevantních vyjádření V. Woolfové vytěžila 

Šárka Bláhová snad všechno, co se vytěžit dalo. Fakt, že toho není ve skutečnosti příliš a že o 

propracované estetické koncepci se u V. Woolfové hovořit nejspíše nedá, dokládá i 

několikanásobné zopakování hlavních rysů esteticky relevantních názorů V. Woolfové ze 

závěru bakalářské práce. Chci však především zdůraznit, že práce má řadu kladných 

vlastností. Byla vytvořena skutečně samostatně, a to na základě velkého zájmu autorky o 

zvolené téma. Toto téma bylo v práci zpracováno komplexně, využito bylo značné množství 

primární i sekundární literatury. I po formální stránce splňuje předložená práce Šárky Bláhové 



požadavky kladené na bakalářské práce. Práci tedy jednoznačně doporučuji k obhajobě a její 

úroveň hodnotím jako výbornou.
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