
Posudek diplomové práce Martina :Fontána "Formální aspekty Aristotelovy 

logiky z historického úhlu pohledu'" 

Práce Martina Fontána měla za úkol podívat se na Aristotelův logický systém z hlediska vývoje jeho 

formální části, tzv. sylogistiky, v omezení na teorii kategorického sylogismu, která byla studována a 

rozvíjena od Aristotelovy doby přes arabské a středověké komentátory až po novověk, od Leibnize 

přes Lukasiewicze po moderní autory. Přestože se z hlediska moderní logiky jedná o pouhý fragment 

monadické predikátové logiky 1. řádu, právě historické hledisko dělá celou problematiku netriviální a 

hodnou pozornosti. Podstatné jsou tyto aspekty, které měla práce za úkol rozvést a studovat: 

(1) Z filosofického hlediska je sylogistika produktem aristotelského pohledu na svět, jenž se 

v jistém smyslu vymezuje, v jistém smyslu dále rozvíjí Platónovou naukou o idejích s metodou 

dělení jakožto oficiálním nástrojem "nové dialektiky". Podstatné je zde zvláště vtažení jazyka 

do ontologických úvah. 

(2) Z didaktického hlediska představuje sylogistika dobře zavedený a studovaný systém, na němž 

lze zvláště názorně vysvětit základní pojmy a rozlišení logiky, včetně těch, za jejichž rozvinutí 

vděčíme až tradici Fregově, tj. distinkce sémantiky a syntaxe, pravdivosti a důkazu, 

interpretace a modelu, vyplývání a odvození, kalkulizace atd. 

(3) Z formálního hlediska je Aristotelův systém předmětem mnoha nejasností, týkajících se 

zejména různých způsobů kalkulizace platného úsudku. Ty zahrnují jednak sám pojem 

aristotelské platnosti (jež se známým způsobem liší od platnosti fregovské s ohledem na 

moderní rozlišení prvku a části), jednak otázky designu Aristotelova deduktivního systému a 

jeho středověkých úprav, včetně problém ů jako je zbytnost čtvrté figury, platnost pravidla ex 

falso quodlibet, převody jednotlivých sylogismů a eliminace nepřímého důkazu, a především 

úplnost dané kalkulizace a další. 

Práce Martina Fontána sestává ze dvou částí, kdy se první soustředí zejména na oblast (3), tj. 

formální aspekty Aristotelova systému, druhá pak rozvíjí oblast (1), tj. pokouší se tyto rutinní 

náležitosti zasadit do širšího filosoficko-historického kontextu recepce Aristotelova díla, při stálé 

reflexi na oblast (2), tj. výklad, který by byl vhodný a stimulující i pro čtenáře nemajícího čistě 

historické zájmy. Autor tak bezesporu činí neobyčejně fundovaně, se samostatným využitím 

velkého množství zdrojů, domácích i zahraničních, klasických i nejnovějších. Nezabředává přitom 

do pouhého shrnujícího způsobu psaní, ale inteligentně sleduje vlastní, předem formulované cíle, 

především tedy velmi delikátní úkol prezentace historického fenoménu jako věcně (pojmově, 

filosoficky a didakticky) relevantního. Jako taková splňuje již druhá část nejen kritéria kladená na 

diplomovou práci, ale mohla by sloužit i jako základ samostatné úvodní studie k tématu. 

První část práce se zabývá formálními náležitostmi sylogistiky zorným pohledem dnešních 

standardLI, především tedy při využití jasného rozlišení otázek syntaktických, sémantických a 

axiomatických. Speciálním problémem je úplnost kalkulizace sylogistického vyplývání prostředky 

navrženými Aristotelem (jinak by se jednalo o značně triviální úkol). I zde autor využil prakticky 

všechnu dostupnou literaturu k tématu, se zaměřením na problém eliminace nepřímého důkazu. 



Ten má značný obecně-logický význam, neboť v Aristotelově původní koncepci přímého odvození 

hrál nepřímý důkaz roli cizorodého elementu, jímž do deduktivních úvah vniká cosi nepatřičného 

(názorného, či obecně sémantického), jak to bylo zdůrazňováno logiky od Bolzana přes Frega po 

Brouwera. Problém přitom spočíval v tom, že Aristotelés sám v jedné ze svých standardních 

axiomatizací nepřímý důkaz explicitně užívá, v čemž ho následují, zdá se, i všechny významné 

rekonstrukce moderní (např. Corcoranova), nebo ho nahrazují rovněž problematickými, tj. ne 

čistě deduktivními principy (např. vynětím), aniž by bylo jasné, zda tak činí pouze z historických 

důvodů, nebo k tomu mají nějaké důvody věcné. Jedním z nich by mohlo být, že v deduktivním 

systému sestávajících z platných sylogismů (a pravidel obratu) nemusí platit ex falsa quodlibet, 

neboť jakmile má formule jiná pojmová písmena než sporné premisy, odvodit ji jednoduše nejde. 

S ohledem na tyto tradiční nejasnosti autor práce v části 2.6 provádí vlastní důkaz toho, že 

nepřímý důkaz eliminovat lze, aniž by se změnila množina důsledků studovaného systému (zde 

autor vychází z jedné z Glashoffových bází, pro něž bylo dokázáno, že jsou úplné vůči všem 

ostatním platným sylogismům). Využívá k tomu Smileyho pojem antilogismu coby jakési 

minimální sporné množiny sylogistických formulí a věty dokazující, že takový antilogismus musí 

mít jeden ze tří předepsaných tvarů. Součástí Smileyho důkazu této věty (v práci se jedná o 

lemma 2) je de facto obsažena i věta o úplnosti příslušného systému, kterou autor rozepisuje 

v závěru práce. 

Autorův vlastní přínos je koncentrován do důkazu věty 3, jenž ukazuje, že pokaždé, když bylo 

z bezesporných premis S odvozeno nějaké A nepřímo, tj. odvozením sporu S a negace A, lze A 

z S odvodit přímo, a to právě uvažováním toho, jaký antilogismus mohou S a negace A vytvořit. 

Důkaz je relativně dlouhý a autor sám na závěr poznamenává, že by bylo záhodno najít nějakou 

kratší variantu, což lze - jak zjistil dodatečně sám - dosáhnout triviálně, neboť pojem antilogismu 

od něj nevyžaduje, aby sledoval detaily příslušného nepřímého odvození, specificky tedy množiny 

přímých důsledků množiny S. Lemma 3 je tedy zcela redundantní, lemmata 4-7 se podstatně 

zkracují, neboť není třeba dále zjišťovat, jak jsme došli ke sporu, ale z toho, jakou roli hraje 

v příslušném antilogismu negace závěru A, ukázat, jak lze odvodit závěr A přímo. Tato odvození 

jsou v důkazech příslušných lemmat v principu již obsažena a eliminaci nepřímého důkazu lze 

tedy považovat za provedenou, byť by se dal příslušný výsledek prezentovat ve značně 

stručnějším a přehlednějším tvaru. 

Závěr: Práce Martina Fontána je zdařilým a originálním příspěvkem k problematice filosofické a 

historické interpretace Aristotelovy sylogistiky. Je podložena rozsáhlou znalostí relevantní 

literatury a orientací jak v oblastech obou, formální i filosofické logiky, tak filosofie jazyka. Jelikož 

bohatě překračuje nároky kladené na diplomovou práci, navrhuji ji klasifikovat jako výbornou. 
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