
Posudek diplomové práce Svatopluka Nevrkly 
Formalizace usuzování a paradox překvapivé písemky 

Práce je věnována jednomu z široce diskutovaných logických paradoxů, známému jako 
paradox překvapivé písemky nebo také paradox oběšence. Skládá se z přehledu přístupů k 
tomuto paradoxu, které je možné najít v literatuře, z vymezení formálního rámce pro 
zachycování tohoto paradoxu a z kritického zhodnocení některých, zejména epistemických 
principů, o které se 'řešení' tohoto paradoxu obvykle opírají. 

Práce je napsána inteligentně a s porozuměním věci. Nenašel jsem v ní vážnější chyby, 
nicméně formální část obsahuje různé nepřesnosti, případně místa, která by bylo třeba 

vyjasnit (viz níže). Za nedostatek považuji i to, že práce je téměř zcela kompilační, autorův 
osobní vklad se omezuje v poodstatě jenom na kritické poznámky týkající se přístupů k řešení 
paradoxu, které reprodukuje. 

Následuje seznam nepřesností nebo nejasností, na které jsem v práci narazil. 

Str. 26: Značení 1 - asi vypadlo slovo "atomické" 
Str. 28: Definice 3) B) 1) - má být "O<j~ n" 
Str. 31: Důkaz věty 3-
"pokud BI, ... ,Bm 1--04 B pak i BI, ... ,Bm 1--S4 B" - to zjevně předpokládá ztotožnění modálních 
operátorů logik D4 a S4, avšak jinde je autor považuje za různé, K a B 
"N 'b' , V' k' v A * A * 1 A* k . A A 1 A" ym z yva uZjen u azat, ze 1 , ... , 11 --S4 , pa 1 I, .. ·, 11 --S4 -

a) ve větě vypadlo "jestliže" 
b) hvězdičky znamenají překlad z jazyka jedné logiky do jazyka druhé, takže uvedené dává 
smysl opět jenom za předpokladu ztotožnění těchto jazyků 
c) co potřebujeme dokázat, je uvedená implikace nikoli v S4, ale v 04 
Str. 33: Definice 3 - u pravidel pro implikaci je přehozené E a I 
Str. 43: 
- Uzavřenost (na VL): "Axiomové schéma K spolu s pravidlem NEC zase zaručí uzavřenost 
Si na logické důsledky v klasické výrokové logice" - podle toho, co bylo právě uvedeno, tuto 
uzavřenost předpokládáme. 

"Nechť například A ~ B E Si, čili B je logickým důsledkem formule A". Co má přítomnost 
implikace v Si co dělat s logickým důsledkem? Následujícím dvěma větám pak nerozumím 
vůbec. 

- Konzistence: nerozumím závorce - prosím to vše vysvětlit 
Str. 44: Proč hovoříte o uvedeném důkaze jako o přirozené dedukci? 
Str. 47: Ve formuli označené S chybí závorka 

Pokud se autorovi podaří uspokojivě vysvětlit uvedené nejasnosti, navrhuji hodnotit jeho 
práci jako velmi dobrou. 

V Praze dne 10.9.2007 Prof. RN 


