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Autor ve své práci hodlá srovnat symbolickou logiku Lewise Carrolla s moderní logikou, 
nejprve v prvních dvou kapitolách určuje společné body, v poslední kapitole, kterou autor 
postuluje jako závěrečnou (jedná se tedy o závěr bakalářské práce), si vytknul postihnout 
rozdíl mezi moderní logikou a symbolickou logikou Lewise Carrolla.  
Je třeba, abych předeslal, že na téma práce mohu pohlížet pouze ve formálních ohledech, dále 
pak ve zcizené perspektivě, neboť mojí doménou je literární věda a nikoli logika.  
Učinil bych tedy pouze několik poznámek k zavedené terminologii, definitivní hodnocení 
práce bych ponechal na průběhu obhajoby.  
Autor se v úvodu pokouší vyložit Carrollův výrok: „Svět sestává z věcí“ takto: 
„UNIVERZUM zahrnuje cokoli, o čem můžeme mluvit. Tomu čemukoli budeme říkat věc.“ 
(s. 11) Není zřejmé, proč zavádí slovo UNIVERZUM, když hodlá vyložit svět, nahrazení 
slova „svět“ slovem „UNIVERZUM“ nijak nekomentuje. (Ke komentáři se sice dostává, ale 
až v samém závěru práce (s. 95), ale proč jej neobjasní hned v úvodu?) Pokud je tedy cokoliv, 
o čem můžeme mluvit, věc, stírá se z mého pohledu rozdíl mezi slovem a věcí, takto je podle 
mého soudu neprojasněn vztah mezi slovy a věcmi. Není tedy jasné, zda-li jde o vztah 
reprezentace, či o jaký vztah vlastně jde. Pokud neprojasníme vztah slova-věci, zdá se, že 
mluvit lze pouze o slovech, protože věci jsou jiného řádu než slova. Chápu, že zde autor 
vychází z Carrollovy symbolické logiky, ale přesto by čtení usnadnilo vyjasnění tohoto 
vztahu. Např. v Logice hrou mluví Carroll o vyjádření, a poté rozlišuje, zda vyjadřujeme 
vlastnost (zpravidla přídavná jména), či chce-li zmínit věc (podstatná jména). Z těchto 
vymezení je patrné, že slova „vyjadřují“.  
V podkapitole klasifikace zavádí třídu reálnou a imaginární podle toho, zda věc reálně 
existuje či nikoli. (s. 12) Co autor míní slovy „reálně existovat“? Jaké je zde kritérium?  
Na s. 14 píše, že nějaké členy subjektu jsou členy predikátu. Co míní členem (obdobně, i když 
v jiném ohledu, je nejasné slovo „ohrada“, „žeton“)? Svou práci autor zahajuje definicí jistých 
pojmů, to znamená, že slovům nelze rozumět v jejich lexikálních významech, pokud se tedy 
vyskytne nové slovo v další z definic, aniž by bylo definováno, není jasné, jak mu rozumět. 
Podle mého soudu právě zavádění formálního jazyka stimuluje čtenářovu pozornost, aby držel 
význam termínů vzhledem k definicím. Pokud se objeví nové slovo bez nějakého komentáře, 
není jasné, jak jej číst. Autor se tedy zřejmě pohybuje na dvou úrovních, jednak v rovině 
symbolického jazyka, jednak v rovině jazyka, kterému nelze bez předchozího výkladu 
rozumět. Nabízí se otázka, jaký je status jazyka (metajazyka), ve kterém hodlá pojednávat 
sylogismy?  
V citátu na s. 13 se mluví o idejích, co jimi Carroll míní? 
3. kapitolu autor uvádí podtitulem závěr práce, v ní se však čtenáři dostane např. komentáře 
k nutnosti užívání symbolického jazyka, otázkou je, proč tyto ohledy nezúročit již v úvodu?  
Dále by stálo za úvahu, zda neuzavřít bakalářskou práci závěrem, ve kterém bývají shrnuty 
vstupní hypotézy. Z povahy práce se zdá, že se jedná o centrální pasáž autorova výkladu. 
Nastavuji hodnocení na 36 bodů s výraznější bodovou tolerancí podle průběhu obhajoby.  
 
 
 
 


