
Posl!dek diplomové práce Štěpána Macha lnduktivní logika a Vídeň5ký kroužek 

Autor ve své relativně obsáhlé diplomové práci podává přehled přístupů k indukci a induktiv
ní logice, jak je nacházíme v rámci historie moderní logiky a filosofie vědy a jak kulminují 
zejména v první polovině dvacátého století v dílech a diskusích logických empiristů. Práce je 
převážně historická a kompilační, autor v ní však zpracoval poměrně velké množství historic
kého materiálu a podává s velkým nadhledem zpracovaný přehled problematiky, která v češti
ně dosud nebyla podrobně reflektována. 

Po krátkém exkurzu do 'prehistorie' (indukce u Aristotela a úvahy o indukci a souvisejících 
problémech u raně novověkých filosofů) se autor v práci věnuje moderní filosofii vědy a in
duktivní logice. Podrobně probírá tříbení pojmových základů teorií pravděpodobnosti zejména 
u J. M. Keynese, R. von Misese aH. Reichenbacha, a detailně se věnuje i diskusím o povaze 
indukce, o opodstatnění induktivní metody ve vědě a o možnostech induktivní logiky jak 
uvnitř Vídeňského kroužku, tak i mezi Kroužkem a Karlem Popperem. Podrobně jsou zpraco
vány zejména názory Rudolfa Carnapa. 

Zdá se mi, že šíře práce je obdivuhodná a že autor zpracoval historické prameny s porozumě
ním věci. Obzvláště oceňuji fakt, že jde o téma, které je v Česku dosud dosti pomíjené. Text 
je napsán jasně a srozumitelně. Nějaké připomínky by asi mohly být vznášeny k proporcím 
jednotlivých částí knihy (na jedné straně relativně obsáhlé pojednání o historii Vídeňského 
kroužku, které s tématem práce zase až tak hluboce nesouvisí, na druhé straně poněkud zkrat
kovitý výklad některých komplikovaných teorií - viz třeba Keynes), což je zřejmě dáno fak
tem, že autor se s prací dostal poněkud do časové tísně. (To se promítlo i do toho, že formální 
úprava práce není tak dokonalá, jak by mohla být.) Domnívám se ale, že i přes tyto výhrady se 
jedná o práci v podstatě výbornou, kterou také navrhuji jako výbornou hodnotit. 

V Praze dne l.9. 2009 
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