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Tereza Jinochová si ve své práci vytkla za úkol zkoumat otázku svobodné vůle ve 

třech Saramagových románech: Putování jednoho slona, Kain a Baltazar a Blimunda. 

Téma samo je velmi zajímavé už proto, že se náhled na tuto otázku v různých fázích 

tvorby plodného spisovatele, který se dožil sedmaosmdesáti let, proměňoval. 

Autorka si pro své úvahy o jednotlivých Saramagových prózách předem teoreticky 

připravila půdu. Po kapitole, v níž Saramaga rámcově představuje, zařadila kapitolu 

postmoderní literatura, v níž se mj. věnuje i teorii fikčních světů Lubomíra Doležela, a 

kapitolu o pojetí svobodné vůle ve filozofii Daniela Dennetta. Oceňuji, že se s těmito 

leckdy obtížnými teoretickými pracemi dokázala vyrovnat se ctí. 

Následuje analýza jednotlivých děl ve výše naznačeném pořadí, přestože 

chronologie vydaných knih je Baltazar a Blimunda (1982), Putování jednoho slona 

(2008)  a Kain (2009). Zdá se mi, že vývojová linie je vzhledem k pojednávanému tématu 

důležitá: román Baltazar a Blimunda pochází z podstatně jiného tvůrčího období 

Saramagovy tvorby než ostatní dvě knihy a je v něm čitelné Saramagovo marxistické 

východisko. Autorka sice Saramagovo sepětí s Komunistickou stranou Portugalska 

zmiňuje v úvodní kapitolce, ale v rozboru jeho přiznanou ideovou pozici dále 

nereflektuje, přestože je pro některá pojednávaná témata, jako je vztah člověka k Bohu a 

k církevní vrchnosti, dost podstatná. Naopak v pozdních dílech, jako jsou zbývající dva 

rozebírané romány, se Saramagova perspektiva i pod vlivem dotyku vážné nemoci, jejž 

autorka zmiňuje, mění směrem k větší smířlivosti a toleranci k jiným pohledům na svět. 

Byla bych ráda, kdyby Tereza Jinochová důvod zvoleného sledu výkladu při obhajobě 

okomentovala. 

Autorka dává v práci k dobru řadu zajímavých postřehů týkajících se jednotlivých 

pasáží analyzovaných děl. Výborný se mi zdá nápad detailněji komentovat zvolené 

ukázky textu, díky čemuž se práce neutápí v obecnostech. V některých případech by se 

rozbor dal ještě zpřesnit („Domníváme se, že v této konkrétní pasáži můžeme ze stylu, 

jakým je situace popsána, jasně cítit pocit zadostiučinění,“ s. 22 – „stylem“ je 

vypravěčova ironie, postavená na srovnávání společenské hierarchie s prostou fyzickou 

výškou mahutova umístění na slonu), ale to je možné u jakékoli analýzy. 

Celkově je práce přehledně strukturována, po jazykové a formální stránce je 

uspokojivá a autorka v ní prokazuje schopnost pracovat s primární i sekundární 

literaturou (upozornila bych snad jen opakující se tvrzení, že svobodná vůle je motiv 

Saramagových děl). Splňuje tak nároky na bakalářskou práci a hodnotila bych ji jako 

velmi dobrou. 
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