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Problematika lidských vztahů je v díle Virginie Woolfové naprosto zásadním tématem, neboť 

ve filosofii Skupiny Bloomsbury převzala kultivace lidských vztahů  tu roli, která 

v předchozích obdobích náležela náboženství. Román Paní Dallowayová je z hlediska 

zvoleného tématu správnou volbou. 

 

Teoretická část práce vychází z rozsáhlé a reprezentativní sekundární literatury, která je vždy 

logicky integrována do vlastní argumentace. Biografická kapitola má své opodstatnění, neboť 

se soustřeďuje na ty životní události V. Woolfové, které jednak utvářely její zjitřenou 

vnímavost a které také utvářely některá témata její tvorby: osamělost a smrt. 

Kapitola o Skupině Bloomsbury je relevantní, ale následující, stěžejní kapitoly by na ni  měly 

více odkazovat. I Peter Walsh, který – jak správně uvedeno – není (na rozdíl od jiných postav) 

příliš vnímavý ke kráse květin a přírody, má blízko k této filosofii ve svém „persuit of 

knowledge“ a také ve svém konsistentně negativním vztahu ke konvencím. 

 

Za nejzdařilejší část práce považuji sledování rozporu mezi tendencí Clarissy udržovat si 

společenské postavení (a s tím souvisejících konvenčních vztahů – tomu, co Peter opakovaně 

nazývá „the perfect hostess“) a její tendencí vnímat život jako vizi (estetika Bloomsbury). 

Podobným způsobem mohl být zkoumán vztah Clarissy a Sally v Bourtonu, jak ve smyslu 

společenských aspirací („we will change the world“),  tak i zejména ve smyslu intimních 

lidských vztahů, které jsou tématem této práce. Z hlediska kontrastu a popření estetiky 

Bloomsbury je velice přesvědčivě analyzován vztah Mis Kilman k lidem okolo ní (str. 24). 

 

Chtěla bych rovněž kladně hodnotit skutečnost, že Barbora Leššová ve svém zkoumání 

tématu také zahrnuje deníky V.Woolfové, které pak  konfrontuje s jejich uměleckým 

přetavením v románu. V případné další práci na toto téma bych navrhovala i širší filozofické 

odkazy, např. psychologické chápání času Henri Bergsona a pod. 

 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji 

známkou velmi dobře až výborně, v závislosti na průběhu obhajoby. 
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