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Cílem práce bylo prozkoumat definici relace bisimulace kripkovských modelů v intuicionistické 
logice bez kontrakce a její základní vlastnosti, jako je např. ekvivalence bisimilárních modelů co do 
splňování formulí. Jako vhodný úvod do tematiky byl zvolen přehled základních vlastností 
bisimulace a omezeného (vázaného) morfismu v modálních logikách, což je dobře prozkoumané 
téma. 
První část práce je tak zdařilým přehledem známých výsledků zpracovaným podle vhodné základní 
literatury, podle máho názoru velmi srozumitelně a přístupně. 
Ve druhé části byl větší prostor pro vlastní práci, protože kripkovská sémantika substrukturálních 
logik v prezentované podobě není příliš často používaná. Ačkoli bylo možné částečně vycházet z 
uvedené literatury, nedá se říci, že by téma bylo někde přehledně zpracované. Konkrétně definici 
sémantiky inutionistické logiky bez kontrakce bylo potřeba extrahovat z obecnější definice uvedené 
v knize [4], bisimulaci bylo možné definovat jednodušším způsobem a následující důkazy a 
příklady jsou vlastním přínosem autora. 

Ačkoli druhá část práce je (pravděpodobně z časových důvodů) poněkud stručnější a některým 
bodům mohlo být věnováno více místa (např. trochu chybí axiomatika zkoumané logiky nebo 
konkrétnější odkaz na ni, dále pak pdrobnější rozvedení důkazů), považuji práci za velmi zdařilou a 
konstatuji, že zadání autor rozhodně splnil, mírou vlastního přínosu pak i překročil požadavky 
kladené na bakalářskou práci. 
Student pracoval velmi samostatně a výsledná podoba práce je tak především jeho zásluhou. 
Oceňuj i i úroveň jazykového projevu a vhodnou míru detailů v první části práce, ve druhé části pak 
je stručnost místy na škodu. Je třeba také ocenit, že se student naučil sazbu v TeXu, i když se 
výsledek neobešel bez překlepů, myslím, že chybělo ještě jedno pozorné přečtení celého textu. 

Student prokázal schopnost samostatného zpracování tématu a práce s odbornou literaturou, práce 
navíc obsahuje i vlastní přínos k tématu. Proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuj i hodnotit 
známkou výborně. 
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