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Název práce: Aspekty feminismu ve vybraných dílech Virginie Woolf


1.	CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):
Cíl práce, jímž byla analýza aspektů feminismu v díle Virginie Woolfové, se autorce podařilo naplnit jen částečně.

2.	OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):
	
Práce je konceptuálně rozvržena do dvou základních segmentů. Teoretická část se zabývá stručným nástinem viktoriánské Anglie s důrazem na postavení ženy ve společnosti (str. 3-8). Podává rovněž základní biografické informace o Virginii Woolfové (str. 8-14) a feminismu a jeho reflexi v literatuře (str. 14-19). Praktická část je zaměřena na analýzu děl Virginie Woolfové, tj. románů Paní Dallowayová a K majáku a esejů Vlastní pokoj a Tři guineje. Pozornost je věnována obsahové stránce i tematické linii s akcentem na vysledování feministických prvků v románové a esejistické tvorbě Woolfové. Práce je zakončena závěrem (str. 61-64), v němž autorka rekapituluje svá zjištění, tj. užití značné míry autobiografičnosti, specifické zobrazení ženských hrdinek (Paní Dallowayová, K majáku), postavení ženy-spisovatelky (Vlastní pokoj) a téma války (Tři guineje). Teoretická a praktická část je relativně vyvážená. Práce neobsahuje přílohy. 


3.	FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):
členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): 

Práce je psána česky, což je vzhledem ke zpracovávanému tématu vhodné. Jazykový projev je plynulý, ale není prost chyb, zejména v interpunkci. V určitých případech se objevují stylistické neobratnosti a interference. Práce je přehledně členěna do kapitol a podkapitol (nová kapitola by měla začínat na samostatné straně). Systém odkazů na použitou literaturu prostřednictvím poznámek pod čarou je přehledný. Seznam použité literatury je vhodně volený, nicméně mohl by být rozšířen i o další díla, např. monografii Virginia Woolf as a Feminist Naomi Blackové (2004) apod. 

4.	STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):

Práce se zabývá náročným tématem, jež vyžaduje nejen znalost díla Virginie Woolfové, které se vyznačuje použitím inovativní metody „proudu vědomí“ a netradičními názory na postavení a úlohu ženy ve společnosti, ale také obeznámenost s vývojem feminismu. Pozitivem práce je především volba děl, která jsou podrobena analýze (viz výše). Zde je třeba poznamenat, že v prózách Paní Dallowayová a K majáku se výrazně umělecky uplatnil proud vědomí dokreslený osobitě ženským lyrickým podtónem. Všední události a v podstatě banální děj se rozpínají do hlubin (pod)vědomí a dodávají dílům specifické vyznění. S ohledem na nesnadnost tématu by bylo vhodné uvedená díla systematičtěji a hlouběji analyzovat a získané poznatky syntetizovat do komplexní formy. Práce byla bohužel pouze minimálně konzultována. 

5.	OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

1. Rekapitulujte charakter „feminismu“, jenž se vyskytuje v dílech Virginie Woolfové. 
2. Woolfová pojímá své ženské hrdinky jako nositelky harmonie. Co tato ženská harmonie obvykle vyvažuje?
3. Které z analyzovaných děl Virginie Woolfové Vás oslovilo nejvíce?

6.	NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): dobře
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