
Posudek na bakalá�skou práci  Barbory Leššové 
“Human Relationships in Virginia Woolf’s  Mrs Dalloway” 
 
Jako téma své bakalá�ské práce si Barbora Leššová zvolila zobrazení mezilidských vztah� 
v pravd�podobn� nejslavn�jším románu britské spisovatelky Virginie Woolfové Mrs 
Dalloway (1925, Paní Dallowayová). Domnívám se, že se jedná o velmi zajímavou a dobrou 
volbu, nebo� Woolfová pat�í, spole�n� s D.H. Lawrencem, mezi ty britské modernistické 
romanopisce, kte�í se nejvíce soust�edí na psychologii svých postav a složité mechanismy 
mezilidských vztah�. Téma je také zajímavé z toho d�vodu, že v románu Mrs Dalloway spolu 
jednotlivé postavy p�ímo hovo�í jen minimáln�, a proto je �asto pot�eba pe�livého a 
trp�livého �tení, aby bylo možno jejich vzájemné vztahy analyzovat �i smyslupln� 
interpretovat 

Za nesporný klad práce považuji její ucelenou a p�ehlednou formální a organiza�ní 
strukturu - celá práce je velmi koherentní, její rozd�lení do jednotlivých kapitol jasn� odráží 
autor�in myšlenkový postup i strukturu její argumentace. P�edností práce je také velmi dobrý 
jazyk a �tivý styl s jen minimem drobných jazykových nep�esností (p�edevším po�ádek slov 
ve v�t� a užití �len�), které ale neruší celkový dobrý dojem textu. Ocenit je také t�eba 
autor�inu nadstandardní práci se sekundárními zdroji a to jak v teoretické tak praktické �ásti. 
Teoretická �ást práce p�edstavuje spisovatelku, její život, p�íslušnost k tzv. Bloomsburry 
Group a obecnou charakteristiku jejího literárního stylu. Mou hlavní p�ipomínkou k této �ásti 
práce je její zbyte�n� velký rozsah na úkor zpracování úst�edního tématu práce. Kapitoly 
„Virginia Woolf“ a „Woolf and the Bloomsburry Group“ jsou vzhledem k tématu práce 
trochu redundantní a bylo by jist� možné je v redukované form� implementovat do 
následujících dvou kapitol, které jsou vzhledem k tématu práce mnohem d�ležit�jší. Naopak 
musím vyzdvihnout kapitolu 5 („Woolf’s Art as a Novelist with the Reference to Mrs 
Dalloway“), která je opravdu vynikající a poskytuje velmi ucelený vhled do procesu 
charakterizace postav v modernistické próze obecn�, s konkrétní ilustrací na románu Mrs 
Dalloway (škoda jen trochu vágního názvu kapitoly, který ani zdaleka nevystihuje její obsah).  

Praktická �ást práce pak analyzuje a interpretuje vztahy mezi hlavními postavami 
románu. Zde bych autorce vytknul jakousi nevyrovnanost mezi rozbory jednotlivých vztah�. 
Jako nejzda�ilejší považuji rozbory vztah� Clarissa – Miss Kilman a Clarissa – Septimus 
Smith (ironicky vztah založený na nenávisti a vztah dvou osob které se nikdy fyzicky 
nesetkají) – autorka se v nich detailn� zabývá vzájemným vztahem daných postav, který 
nahlíží hned z n�kolika r�zných perspektiv. Naopak vztahy Clarissa – Richard a Clarissa – 
Peter jsou pojednány spíše prost�ednictvím charakteristiky postav a jejich vzájemné vztahy 
pak spíše jaksi p�ímo �i nep�ímo plynou z t�chto charakteristik. Jak jsem již zmínil, je škoda, 
že autorka nev�novala více prostoru kapitole zabývající se úst�edním tématem práce. Jsem 
p�esv�d�en že mnohem v�tší pozornost by si v ní zasloužily nap�íklad vztahy Clarissa – Sally, 
Peter – Richard �i Septimus – Evans. Mohla by autorka u obhajoby zd�vodnit výb�r vztah�, 
kterým v�nuje v práci p�edevším pozornost?  

P�esto se domnívám, že bakalá�ská práce Barbory Leššové je velmi zajímavá, dob�e 
strukturovaná a podep�ená znalostí a využitím primárních i relevantních sekundárních zdroj�. 
Proto práci doporu�uji k obhajob� a navrhuji hodnocení velmi dob�e až výborn� v závislosti 
na pr�b�hu obhajoby. 
 
 
 
V Praze 18.4.2011                ..…………………………… 

           PhDr. Petr Chalupský, PhD.  
                    oponent práce 
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