
Posudek na bakalářskou práci Mgr. Karla Zavřela Aristotelovo pojetí logiky

Námětem práce je Aristotelovo (aristotelské) pojetí logiky a autor ji rozděluje do celkem čtyř hlavních 

částí (život Aristotela, Logika před Aristotelem, Organon a tradice aristotelské logiky). Práce je 

koncepčně dobře rozvržená, celkem jasně napsaná, vychází z přiměřené znalosti primárních i 

sekundárních zdrojů. Při četbě je poznat, že autor navazuje na své starší příspěvky věnované 

podobným problémům.

Mám několik výhrad formálního i věcného rázu. Nejprve k formálním nedostatkům. Není uvedeno, 

jaký obor autor na KTF UK vlastně studuje. Způsob citování by měl být sjednocen, buď citovat jen 

v poznámkách pod čarou, nebo přímo v textu v závorkách. Autor kombinuje oba způsoby, což 

nepokládám za vhodné. Na str. 42 není jasné, odkud je citát převzat. V práci se vyskytují některé 

překlepy, např. str. 36 „jednám“ místo „jedním“, str. 37 „udme“ místo „udejme“ atd., dále bych 

vytknul některé neobratné nebo nepříliš šťastně zvolené výrazy, např. „medián“ místo tradičního 

„střední termín, popř. medium“ nebo pojem je/není „vyčerpán“ místo „distribuován“, objevují se 

nejasná nebo víceznačná tvrzení, např. str. 41 první věta, z níž není jasné, zda je Theofrastos autorem 

některých zlomků z Metafyziky či tohoto díla jako celku aj. Několikrát začíná věta malým písmenem, 

např. str. 26 „a přestože“; str. 13 „v praedicamentech“ apod. Tyto nedostatky by samozřejmě bylo 

možno lehko odstranit, navíc nejsou vážného rázu, ale přesto ubírají na lesku jinak solidní práce. 

Jejich absence svědčí o náležitém zvládnutí „řemesla“ vědecké práce. Doporučuji tedy autorovi, jenž 

v úvodu píše, že je doktorandem na Pedagogické fakultě UK, aby napříště těmto formálním 

záležitostem věnoval větší pozornost.

Nyní věcné připomínky. Autor by měl lépe vymezit metodologii práce, na str. 13 píše, že neodděluje 

striktně logiku Aristotelovu a logiku aristotelskou (scholastického pojetí), ale tento přístup není 

náležitě zdůvodněn. Nejasnosti s tím spojené se projevují především v kapitolách pojednávajících o 

stanovení pravidel k rozlišení platných a neplatných sylogismů. V kapitole 3.3.3 (částečně i ve dvou 

předchozích) si čtenář nemůže být zcela jist, zda uvedené postupy pocházejí od Aristotela či z pozdější 

aristotelské (scholastické) tradice. V historické práci, a tak předkládanou práci chápu, by se však 

takové nejasnosti vyskytovat neměly.

Na str. 33 autor interpretuje Aristotelovu vědeckou metodologii pomocí pojmů „dedukce a indukce“, 

ale jejich význam bohužel náležitě nevysvětluje. To má za následek, že autor ne zcela jasně tvrdí, že 

„indukce … je subjektivního charakteru“. Co tím míní a odkud svůj názor čerpá? Aristotelés indukcí 

mínil (zhruba řečeno) zobecnění nějakého dílčího či individuálního poznatku, jako je abstrakcí 

způsobená pojmotvorba nebo zobecnění partikulárního výroku. Zobecnění typu abstrakce však není 

pro Aristotela něčím subjektivním, mnohé takto vzniklé pojmy jsou intersubjektivně či objektivně 

platné. Pokud by zobecňování bylo něčím subjektivním, nebyl by jím (po obsahové stránce) i inverzní 



postup dedukce? Vždyť v ní pracujeme s „látkou“, která byla získána indukcí. Rád bych, aby se autor 

k tomuto tématu v obhajobě vyjádřil. Výklad na str. 33-34 trpí navíc tím, že autor nepříliš šťastně 

spojuje (a hodnotí) Aristotelovo pojetí vědy s pozdější v novověku vzniklou a v mnoha ohledech 

dosud stále platnou metodologií moderních přírodních věd. Tento přístup působí anachronicky, není 

navíc řádně zdůvodněn.

Ke koncepci práce mám jednu menší poznámku, tradice scholastické aristotelské logiky neskončila 

s druhou scholastikou, ale pokračovala přes třetí scholastiku po celé 19. i 20. století. Proč autor tuto 

tradici nezohlednil? Proč autor nezmínil přínosy k Aristotelově logice pocházející z 20. století, a to jak 

od předních interpretů Aristotelova díla, tak od špičkových moderních logiků?

Další výhrady píši již jen bodově, mohou být vyjasněny a zodpovězeny při obhajobě v diskusi.

Str. 10: Není příliš jasné, co autor míní tím, že Sókratés ke stanovení rozsahu pojmu užívá indukci. 

Zdá se mi, že tento myslitel neusiloval ani tak o stanovení rozsahu pojmu jako o vymezení jeho 

obsahu, tj. nalezení správné definice (metodou dělení pojmu).

Str. 15: není přesně vymezen pojem substance, definice akcidentu je nedostatečná a věcně nesprávná. 

Také není správné říkat, že na místě predikátu je akcident; v tomto případě vypovídáme konkrétní 

pojem či termín, tj. pojem označují akcident spolu se substancí – predikát „je moudrý“ neoznačuje 

samotný akcident, ale spolu s ním i jeho subjekt.

Str. 17: nejsou jasně vymezeny protiklady, snad by stálo za to uvést všechny typy protikladů, které 

Aristotelés rozlišil.

Str. 19: autor by mohl lépe a šířeji vysvětlit, že a proč je vymezená pravdivostní hodnota výroků o 

budoucích nahodilých událostech skutečným problémem; navíc Aristotelova pozice není tak 

jednoznačná, jak ji autor popisuje, proto také bývá různě interpretována. To měl autor alespoň 

naznačit.

Str. 34: autor píše, že předmětem vědy jsou pravdivá tvrzení, to však není pravda, podle Aristotela má 

každá věda svůj předmět a o něm jsou formulována pravdivá (nutná a obecná) tvrzení.

Práci navzdory uvedeným výhradám považuji za celkem zdařilou, bez váhání ji doporučuji 

k obhajobě, hodnotím 1-2, konečný výsledek nechť určí průběh obhajoby.
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