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Pi·edložená diplolllová práce se v zásadě dělí na dvě é:ásti: první se věnuje in
t.nicionist.ické logice (výrokové i prediká.tové) a. dúkaím úplnost.i vúč:i kripkovské 
sél1lautice založeuému ua GClltzenovskýdl kalkulech, a dále iutuiciollistické lo
gice s konstantními doménami a některým jejím vlasnostelll. Druhá část pak shr
nujp materiál o HpyLingových algebrách a jejich vztahu ke kripkovským rámdllll 
intuicionistické v)'rokové logiky. Prácc je napsána srozulllitelně, důkazy jsou 
správně, zvlášť oceňuji pečlivé provedení důkazu úplnosti v kapitole 4. 

Práce LrpÍ obvykl.ými nedosta.tky diplomových prací, zejména není jasné, ro 
je autorčin pHnos a co jc př·enato z literatury (lIapHklad Gelltzenovský kalkul 
logiky s konstantním univerzem). 

l\lá v podsLaLě jediná. výhrada sp týká struktury prácp; drnhá část věnovCl.ná 
l·lt'\'tilIgOV.ÝlII algebnílll lili v tl'to pr<Íci pí""ipadá lImllJytt'čll<Í., uez lIí uy práce zcela 
dustačovala obsahelll i rozsahelll a. byla by tématicky ucelenější. Mé dúvody k 
t.OlrlllLo názorn json zhrnba tyto; pnvodním cílem práCl;, ve kLeró pal nu' bnde 
stndelltka pokračovat, je zkoulllat predikátovou illtuiciollistickou logiku s kOIl
stantnÍm univerzem jako základ matemaLický·ch teorií, uapř. teorie množin. Di
plOlllOVOlI [lní.ci h~p tak vnímat jako přípmvu nn tento úkol. Heyt.ingovy algebry 
tu ole lIejsou de facto zkoulllány jako :iéIllantika predikátové intuicionistické lo
giky a materiál o nich shromážděný příliš nepř·esahuje obsah kurzů vyučovaných 
kat.edron a jiných diplomových pmcí nebo úvodních t.extl'i k intnicionistické 10-
gicte. Z této lleujasllěllosti, čílil má vlastllě kapitola ti být, plyllOU daliií nálllitky 
uvedellé níže. Připadá mi I11nohem zajímavější a užiteč:nější napí·. prozkoumat 
vZl.nh nlgehmick)'ch Cl r.:ripkllvsk)'c:h ll!oddll pro plwlikAtoVOIl illt.lliciouist.ickon 
lugiku. llelJu uvést dúkm: úplllosti predikátové intuicionistické logiky vú(:i cdge
braické sélllcUltict', případně prozkoumat algebraickou sélllantiku intuicionist.ické 
logiky s konstantními doména.rni . .Je zllAlllO, jak taková sémant.ika vypad<i"l 

OCPlluji C:ást pr<icl' o intuicionistické logice s konstantním univerzem (kap. 5) 
a přípravu k ní. V závěru kapitoly 5 autorka diskutuje další možné směřování 
úsilí k dúkazu Úplllosti illtuiciollistické logiky s kOllstantllílll uuiverzem vuči 
kripkovské sémantice založenému na Gentzenovském kalkulu. Existují práce re
levantní t.ématu, kt.eré autorka nezmií1uje (a které uvádím níže). 

Na závěr konstatuji, že práce jistě plní požadavky kladcué Ila diplomovou 
práci a plní zadání. V kontextu diplomových prací katedry logiky se podll' mého 
mizul"Il. i pi·(-~s mé výhrady, .iedná o práci. kterou IZé' hodnotit známkoll vJjh()"rně. 
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(Prvořádová GÓdelovéllogika.ie logikou konstélntních dOIllr'n, dilka7. pi'Íslnšl1pho 
axiomu je v hypersekventovél1l kalkulu U1110žněn pi'ítOlllllostí strnktunUníllO 
komunikačního pravidla, které ovšem umožní dokázclt i axiom prelinearity. 
Otá.7.kél.iP. he-li hypersekwnt.ový kéllkul definovélt pro logikn CD.) 

Poznámky 

• str. ll, def. 2.8: Nechť (IV, $, I) je struktura ... 

• str. l3: není definováno, kdy je sekvent dokzatelný v teorii T 

• str. 14, krok 2: podmínka EVC není předtím zmíněna ani definována 

• st.r. 27. nepřesně formulovélmi první včt.él: Kélždý modpl klasicki> logiky má 
konstélut.llí ulliverZ1ll11, ale II kripkovských lllodelií illt.niciollist.ickf~ logikv 
Lo tak nemusí být. 

• str. 2~: II defillicp kéllk1\lll G.lC JlPllí lIv('o('na citélrr~. Vyskytnj(' s(' napi·. liŽ 

v článku: T. Umenwa, On logics intermediate between intuitionistic and 
c1assical predicate logic, JSL 24(1959). pp. 141-153. 

• str. 33: definice [j.l .j(' mélt.01\cÍ. Bylo hv Ipp(' pozitivní (negativní) vÝskyt\' 
definovat rekuJ'zivně. 

• str. 36: v úvodu kapitoly G by bylo dobré cit.ovat. základní literaturu k Hey
tingovým algebrám . .Je zde i'e{:eno, ~(' se Imdenw věnovat sémantikám in
t.uicionistické logiky, uvedené sLrukt.llľY ale jako SéllJalltiky VIClstllě použit.y 
nejsou. 

• kap. 6.3, první věta není přesná: 11 .-N. svaz.ie model fragnwl1tl! int. logiky 
s jedním atomem, neboli volná H. algebra s jedním generátorPlll. Pokud 
by se v práci H. algebry skutečně použily jeko sérnantikl int. logiky a 
definovaly se pdslušné pojmy, hyl o by t.oto jasné. 

• titr. 47 dole: nerozulllílll, co se myslí větou" ... nějaké obecné pravidlo. jak 
poznat, že daná H. alg. je zároveú Booleova." Lze to poznat nélpř. platností 
nčkteré z výše uvedených identit. 

• kap. 6.5: v lemmatu 6.11 by bylo dobré zmínil., že se jedná u úplllou 
H.algebru. Existuje také přirozená dualita mezi H. algebrami a Esakiovýrni 
prost.ory. 
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• kap. b.b: jedná se o dualitu kategorií Kripkovských rámců (s p-ll1orfismy) a 
H. algebpr. U obr. II by bylo ilustrativní llvést i odpovídající Kr. rámec, 
uuojí I.Jak (s)Jolu s vhodllýlll uhudllocellílll) :6111Íllit ja.ko pmtipříklad na. 
vhodnou int. neplatnou formuli. 

V Bmkách dne 11.9.2010 Marta Bílková 
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