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Diplomant se ve své práci zaměřil na rozbor paradoxu, který je v odborné literatuře nejčastěji 
uváděn pod označením "paradox překvapivé písemky". Jeho cílem bylo představit paradox 
v jeho různých podobách a uvést alespoň v náznaku přehled vybraných přístupů kjeho řešení. 
Navazujícím cílem pak byl rozbor vybraných přístupů k řešení paradoxu, které využívají 
epistemickou logiku, s tím, že autor se snažil obhájit řešení R. Binkleyho. 

Část 2, v níž j sou představeny hlavní přístupy k řešení paradoxu, se do velké míry opírá o 
knihu Blindspots, v níž se přehledným rozborem paradoxu systematicky zaobírá R. Sorensen. 
V tomto ohledu je poněkud zvláštní, že autor se na Sorensena odvolává, aniž by jej ajeho 
knihu přiměřeným způsobem "uvedl na scénu". Tato část je nicméně (pomineme-li drobné 
stylistické nedostatky ajistou zkratkovitost některých pasáží) vydařená a ukazuje, že autor se 
dokáže zorientovat i v náročných odborných textech a vybrat z nich to, co je podstatné. 

V úvodu třetí části se autor věnuje některým epistemickým pojmům, které hrají v paradoxu 
roli. Jde například o rozbor alternativních vymezení pojmu překvapení. Výsledné vymezení
varianta 5 - ovšem podle mého názoru pojem přesvědčení poněkud trivializuje - pokud jej 
přijmeme, dojdeme k tomu, že jsme překvapováni vlastně neustále každým nahodilým faktem 
(resp. jakýmkoli novým poznatkem). 

Následné zavedení a diskuse kalkulů modální logiky má řadu problematických bodů, které 
dílem patrně plynou z chvatu při závěrečném zpracování textu. Např. s. 26 "Proměnné pro 
fonnule výrokové modální logiky budeme značit malými písmeny latinské abecedy a 
proměnné pro libovolné (atomické i složené) fonnule výrokové modální logiky velkými 
písmeny latinské abecedy."), nevyjasněná role symbolu * v definici 4 (s.31), přehozené 
označení u pravidel kalkulu přirozené dedukce pro implikaci, či chyby v zavedení Binkleyho 
axiomatickém systému (s. 37) (tak, jak je předložen rozhodně neodpovídá D4n jak je 
uvedeno). 

Čtvrtá část je převážně věnována otázkám přijatelnosti jednotlivých předpokladů týkajících se 
epistemických resp. doxastických stavů studenta a adekvátnosti jejich fonna1izace. Dílčí 

nejasnosti, která vyvolávají některé pasáže zde pominu a zaměřím se na vyústění 

argumentace. Autor obhajuje závěr, že Binkleyho fonnalizace je v zásadě adekvátní. 
Učitelovu oznámení podle tohoto řešení tedy nelze věřit. Argument, kterým autor odmítá 
Sorensenovu kritiku Binkleyho se mi ovšem nezdá být přesvědčivý. Skutečnost, že při 

určitém vývoji situace (odkladu písemky na poslední chvíli) se učitelovo oznámení může stát 
nedůvěryhodným ještě neznamená, že je nedůvěryhodné jako takové. Pokud bychom 
podobnou úvahu připustili, museli bychom patrně analogicky brát jako v zásadě 
nedůvěryhodné třeba prohlášení - "V příštím roce dojdu pěšky z Prahy do Berlína" - i když 
by jej vyslovila zcela důvěryhodná osoba. Pokud si totiž představíme situaci, že do konce 
daného roku zbývají už jen čtyři dny, a dotyčný ještě nevyšel, jistě nebude možné uvedenému 



prohlášení, věřit. Není ovšem (stejně jako v případě učitelova oznámení) žádný důvod na 
počátku předpokládat, že taková mimořádná situace nastane a vyvozovat z toho nějaké obecné 
závěry. 

Po formální stránce je text přes nevhodné umístění řady poznámek, dílčí nedostatky 
v grafické úpravě a v odkazech (např. na článek Harrisona) uspokojivý. 

Pokud bych byl přítomen obhajobě, požádal bych, aby mi autor vyjasnil, zda např. logické 
systémy, které se budou lišit jen použitým modálním operátorem (K, B nebo o) ale jinak 
budou shodně zadány axiomy, které charakterizují K, budou podle něho představovat různé 
logické systémy, nebo půjde o jeden systém. Dále bych požádalo vysvětlení, zda autor 
shledává nějaký rozdíl mezi aplikací (NEC) v rámci systémů, budovaných pomocí Definice 3 
(umožňuje aplikaci pravidla NEC i na předpoklady (s.28)) a v Binkleyho systému popsaném 
na s 37 (umožňuje aplikaci pravidla NEC pouze na dokazatelná tvrzení). 

Celkově přes výše naznačené výhrady navrhuji diplomovou práci hodnotit - zeJmena 
s ohledem na značnou náročnost a komplikovanost zpracovávané problematiky - jako velmi 
dobrou. 
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