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Předložená bakalářská práce je věnována pojmu bisimulace a vázaný morfismus v neklasic
kých logikách. První kapitola je věnována modální logice a jsou v ní vypracovány základní 
fakty o bisimulacích a vázaných morfismech, a vázané morfismy jsou pak použity k důkazúm 
tvrzení o nedefinovatelnosti určitých vlastností relace dosažitelnosti v kripkovském modelu. 
Druhá kapitola je věnována intuicionistické logice bez kontrakce. Pro tuto logiku je defino
vána sémantika a opět pojem vázaného morfismu a bisimulace, a jsou podány příklady na 
tyto pojmy. 

Práce je psána srozumitelně a velmi dobrým jazykem, lze říci, že bez gramatických chyb. 
Výborná stylistická a jazyková úroveň bohužel kontrastuje s dosti vysokým počtem překlepů, 
drobných typografických závad (mezery před dvojtečkou, chybějící mezery za dvojtečkou, 
kolísání mezi typy písma u stejného symbolu, nevhodné řádkové lomy, nesprávné dělení 
slov) a závad v použití TEXu (kategorie matematických symbolů, sazba uvozovek, nepoužití 
BIBTEXu). Vypadá to, že jsem byl prvním čtenářem tištěné verze. Některé drobnější závady 
jsem vyznačil přímo do ní a prosím, aby jim autor také věnoval pozornost. 

Věcné chyby jsem v práci nenalezl, avšak na dvou místech se domnívám, že autor napsal 
něco jiného, než měl v úmyslu. Třetí podmínka v definice vázaného morfismu na str. 16 
má zřejmě znít jinak. V podmínce (vi) na str. 22 má možná být x' :S x místo x :S x'. 
N a dalších několika místech bych uvítal podrobnější vysvětlení. Například v předposledním 
řádku na str. 16 není jisté, o jaké definici je řeč, v prvním řádku posledního odstavce na 
str. 8 není jasné, co přesně znamená "pro ni" ("např. "pro logiku K"). Důkaz Lemmatu 2.2.5 
pokládám za příliš stručný a naprosto nepřesvědčivý. Na ještě dalších několika místech jsem 
se pozastavil u použití termínů a volby překladů. Například bych doporučil vyhnout se slovu 
splňování, a také psát strukturální místo strukturní. Termín atomická harmonie je použit 
téměř všude, ne ale v definci isomorfismu na str. 12. Má to nějaký důvod? 

Kapitolu 2 pokládám za zbytečně stručnou a postrádám zde určitá vysvětlení. Jak logika bez 
kontrakcí souvisí s logikou bez idempotentní konjunkce? Proč je dobré uvažovat dvě různé 
konjunkce? 

V kapitole 2 rozumím, že kripkovskou sémantiku a pojem bisimulace pro bezkontrakční lo
giku autor vydestiloval z mnohem složitějších definicí pro jiné logiky, a že příklady bisimulací 
sám vypracoval. To velmi oceňuji, autor vykonal pěkný kus logické práce. V této problema
tice je mnoho příležitostí udělat chybu - toho se ale autor úspěšně vyvaroval. Přes určité 
výše uvedené výhrady je předložená bakalářská práce pěkná a pravděpodobně poslouží jako 
studijní materiál. Navrhuji klasifikaci výborně. 
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