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Tereza Jinochová ve své bakalářské práci Svobodná vůle v románech Josého Saramaga 

zkoumala různé podoby problematiky svobodné vůle v románech Putování jednoho slona, 

Kain a Baltasar a Blimunda portugalského spisovatele Josého Saramaga, který zemřel v roce 

2010. Pozornost věnovala rovněž vztahu tzv. velkých a malých dějin, který je jedním 

z důležitých témat období postmoderní literatury, zejména přelomu osmdesátých a 

devadesátých let.  

Je nutné poznamenat, že na práci je znát výrazný autorčin zájem o filosofii, který ostatně 

projevovala během celého studia. Oceňuji proto výběr sekundární literatury, kterou četla 

částečně v angličtině. Orientovala se v ní s jistotou a poznatky aplikovala v souladu s nároky 

kladenými na podobný typ práce. Podkladem byla zejména kniha Freedom evolves od 

amerického deterministického filosofa Daniela C. Dennetta řešící vztahy mezi společností a 

svobodnou vůlí, stejně jako odpovědností jedinců. Vodítkem pro problematiku samotného 

přístupu k přístupu k historii pak byla především studie Lubomíra Doležela Historie v období 

postmoderny. 

Samotný výběr románů považuji rovněž za vhodný, protože se jedná o díla vydaná 

v osmdesátých letech, resp. na konci prvního desetiletí druhého milénia, zahrnující tak různé 

fáze nejen historicko-společenského vývoje, ale rovněž autorova života. Saramago se 

postupně odkláněl od striktně levicových až marxistických pozic. Proměna jeho pohledu na 

otázku svobodné vůle, která prochází i dalšími jeho prózami, je tak výrazně patrná.  

V analýze jednotlivých děl, z nichž každému Jinochová věnovala jednu kapitolu, nacházíme 

vždy soustředěný detailní pohled na vybrané pasáže. V závěru práce autorka potvrzuje, že 

svobodná vůle je ve zvolených románech přítomná v různých formách a vždy odkazující 

k jiným obecným celospolečenským aspektům jako např. strach ze svobody (Baltasar a 

Blimunda) nebo nevyhnutelné následky vlastního rozhodnutí (Kain). 

Práce má přehlednou strukturu, jazykově je velmi dobrá a malé množství formálních 

nedostatků je zejména na úrovni překlepů nebo citací z elektronických zdrojů. Splňuje 

požadavky kladené na bakalářskou práci. Navrhuji hodnocení „výborně“. 
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