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Formálni aspekty Aristotelovy logiky z historického úhlu pohledu 

Práce je věnována aristotelské sylogistice. Skládá se ze dvou částí. První část je věnována 
problematice moderních pokusů o axiomatizaci sylogistiky. Autor v ní reprodukuje některé 
známé výsledky a přidává k nim výsledek svůj vlastní, týkající se ekvivalence nepřímé a 
přímé dokazatelnosti v sylogistice. Ve druhé části se pak autor věnuje historickému aspektu 
sylogistiky. 

Pokud jde o druhou část, nemám k ní žádné připomínky. Je napsána jasně a srozumitelně a 
podává přehledný s utříděný výklad historie. Zdá se mi, že tato část by již sama o sobě byla 
téměř tvořila pěknou diplomovou práci. 

K první části některé drobné připomínky mám; v každém případě ale velmi oceňuji, že v ní 
autor předkládá něco, co je skutečně netriviálním přínosem k dané problematice. Autor se 
zjevně seznámil se vším, co již bylo o daném problému dokázáno a věnoval se jedné z dosud 
nerozřešených otázek, kterou se mu rozřešit podařilo. Jeho práce je tak skutečně přínosná. 

Připomínky: 

• str. 15: Definice pojmu interpretace je poněkud neohrabaná. Standardnější by bylo 
definovat interpretaci prostě jako přiřazení podmnožin dané množiny pojmovým 
písmenům a pak zřejmým způsobem definovat, kdy taková interpretace splňuje 

jednotlivé sylogistické formule. 

• str. 27, Definice 10: Proč není konzistence definována triviálně jako splnitelnost? 

• str. 28, bod 2: "Žádná podmnožina ~* nemá formu antilogismu." Asi má být " ... není 
tvaru Antl, Ant2 ani Ant2" , jinak bychom, zdá se mi, už předpokládali to, co 
dokazujeme. 

• str. 28. bod (b): "k čemuž může dojít jen tak, že bud' ... ; případně ... " Podivná 
formulace, neboť druhá z alternativ se zdá být speciálním případem první. (Vůbec celý 
důkaz tohoto klíčového lemmatu mi připadá velmi nepřehledný, ale konzultací článku, 
z něhož je reprodukován jsem zjistil, že to padá na hlavu spíše T, Smileyho než autora 
práce ... ) 

• str. 51: zde se objevuje termín "nosná množina interpretace", který nebyl zaveden, a 
vůbec není jasné, co znamená (měl bych tendenci si pod ním představit onu množinu, 
jejímiž podmnožinami interpretujeme pojmová písmena, tak tomu ale zřejmě není). 

Práce bezpochyby splňuje to, co se od diplomové práce očekává Ca navíc předkládá výsledek, 
který může fakticky posunout bádání v dané oblasti) a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 
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