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Shrnutí práce: 
Práce se zabývá větou o eliminovatelnosti pravidla řezu v sekventových kalkulech intuicionistické 
predikátové logiky, tematicky tedy spadá do oblasti strukturální teorie důkazů, a v širším smyslu 
metamatematiky.  
Konkrétně je v práci demonstrován důkaz eliminovatelnosti řezu na jednom konkrétním kalkulu, a 
sice na vícezávěrové variantě sekventového kalkulu, kde sekventy jsou tvořeny dvěma konečnými 
množinami formulí. Tento kalkul je přímočarý intuicionistický protipól klasického kalkulu 
použitého v knize V. Švejdara Logika: neúplnost, složitost a nutnost [18]. Také je ale možné kalkul 
vidět v kontextu jiných vícezávěrových kalkulů intuicionistické logiky, které jsou formulovány pro 
sekventy tvořené multimnožinami formulí (tj. množinami výskytů formulí) a tedy, v případě 
klasické i intuicionistické logiky, obsahují pravidlo kontrakce - explicitně, nebo implicitně jako 
přípustné pravidlo. (Diskuse kolem jedno či vícezávěrových variant intuicionistických kalkulů v 
literatuře se však často omezuje jen na výrokovou logiku.) 
Zároveň s důkazem věty o eliminovatelnosti řezu práce poskytuje (superexponenciální) horní odhad 
prodloužení velikosti důkazů.  
Zmíněný důkaz eliminovatelnosti řezu je centrem práce, nicméně autor v úvodní kapitole nejprve 
velmi pečlivě rozebírá různé strukturální varianty sekventových kalkulů klasické a intuicionistické 
logiky existující v literatuře, zejména jejich strukturální aspekty relevantní pro důkaz 
eliminovatelnosti řezu. V poslední části práce pak autor komentuje varianty celkové strategie 
eliminace instancí pravidla řezu v důkazu, míry řezové složitosti důkazu a vliv strukturální varianty 
kalkulu (množiny versus multimnožiny a pravidlo kontrakce) na podobu důkazu eliminovatelnosti 
řezu, a nakonec jakožto aplikaci existence bezřezových důkazů uvádí větu o středním sekventu. 

Splnění zadání: 
Zadáním práce bylo uvážit a porovnat různé důkazy věty o eliminovatelnosti řezu existující v 
literatuře, s porozuměním, jak důkaz ovlivní různé strukturální aspekty konkrétních kalkulů. Výběr 
konkrétního kalkulu k demonstraci důkazu věty o eliminovatelnosti řezu považuji za šťastné řešení, 
mimo jiné i proto, že v této konkrétní podobě důkaz věty o eliminovatelnosti řezu v intuicionistické 
predikátové logice v literatuře neexistuje. Ačkoli je důkaz poměrně přímočarý, k jeho prezentaci 
bylo třeba dosáhnout porozumění, jak strategii eliminace instancí pravidla řezu ovlivňuje zvolená 
strukturální varianta kalkulu (množiny versus multimnožiny, pravidlo kontrakce, podoba logických 
pravidel a lemmata o jejich invertibilitě). Konstatuji tedy, že považuji zadání práce za splněné. 

Hodnocení práce: 
Téma práce je poměrně náročné, vyžadující podrobné porozumění syntaktickým subtilnostem v 
důkazech věty o eliminaci řezu. Prezentovat toto téma ve srozumitelné podobě, bez vynechání 
podstatných detailů, avšak srozumitelně, není jednoduchý úkol. To také považuji za nejsilnější 



stránku práce: práce je velmi dobře strukturovaná a srozumitelná (což u textu ke strukturální teorii 
důkazů není snadné dosáhnout a je třeba to ocenit). Oceňuji dále důkladnou práci s literaturou a 
dohledání původních zdrojů k různým variantám sekventových kalkulů a strategií eliminace řezu. 
Důkazy jsou prezentovány s dobře zvolenou úrovní detailů. Jazykově (práce je psána v anglickém 
jazyce) je práce na vysoké úrovni. Domnívám se, že práce přesahuje splnění zadání a může sloužit 
jako vhodný doplňkový text ke knihám [18] a [20] při studiu strukturální teorie důkazů.  
Předloženou práci považuji za vynikající bakalářskou práci a navrhuji hodnotit známkou “výborně”. 

Komentáře: 

str. 4 dole: strukturální pravidla: uvedená forma pravidel oslabení a kontrakce funguje dobře jen v 
přítomnosti pravidla záměny, např. v některých substrukturálních logikách je třeba obecnější formy 
těchto pravidel. 

str. 6 Proposition 1.0.1: bylo by možné zavést pojem pozitivního a negativního výskytu podformulí, 
a vyslovit vlastnost podformulí obecněji? 

str. 12, 2. odst.: A proof of dp-admissibility of contraction proceed … —> A proof of dp-
admissibility of contraction proceeds … (překlep). 

str. 20, 2, odst.: jde o pravidlo eliminace existenčního kvantifikátoru, v obrázku je ale chybně 
univerzální kvantifikátor (překlep). 

str. 17: “Still the restriction on atomic formulas has its reasons, as it will become clear in the proof 
of inversion lemma, and it does not deprive smG3i of any inferential power.”  
Otázka: Restrikce na atomické iniciální sekventy vede na důkazy s větší hloubkou: můžete 
okomentovat, o kolik větší, a zda to má (či nemá) podstatný vliv při úvahách o prodloužení důkazů 
eliminací řezů? 
Otázka: Můžete podobně okomentovat, zda má na horní odhad prodloužení důkazu eliminací řezů 
podstatný vliv (případně jaký) volba mezi množinami a multimnožinami? Jaký je Váš osobní názor 
ohledně např. přirozenosti preference jedné z těchto možností v intuicionistických důkazech?  
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