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Posudek na bakalářskou práci Karla Zavřela:

Aristotelovo pojetí logiky

Předložená práce je rozdělena do dvou myšlenkových celků. V prvním se pojednává o 

jednotlivých spisech Aristotelova Organonu, ve druhém (příliš stručném) o tradici aristotelské 

logiky v období první a druhé scholastiky. Takovéto členění je podle mého soudu v podstatě 

správné a mohlo by dát základ pro kvalitní a zajímavý text. Tuto výzvu však autor bohužel 

využil jen z části. Jeho výklad je sice poměrně přehledný a dobře strukturovaný, nicméně se 

v něm setkáváme (i) s terminologickými nepřesnostmi, které mnohdy souvisí s věcnými 

chybami a (ii) koncepčními pochybeními.

(i) Za velmi problematické považuji hovořit o tom, že jsou premisy platné (s. 19) 

namísto pravdivé (termín „platnost“ je rezervovaný pro argument, „pravdivost“ pro výrok) či

že sylogismus „vystihuje realitu.“ S těmito terminologickými nedostatky pak přímo či 

nepřímo souvisí problémy věcné povahy.  Pomocí termínu „platnost“ je definována 

kontradikce (s. 17) a to navíc příliš široce – pod kontradikci by byl podle této definice zahrnut

i vztah kontrárnosti. S vážnějšími nejasnostmi se ale setkáváme, když autor uvažuje o 

kategorickém sylogismu. Ten lze jistě chápat jednou jako argument (složený z premis a 

závěru), podruhé jako implikaci (složený výrok). Z výkladu, který je zatemněn nesprávnou 

terminologií, však není jasné, v čem tento rozdíl spočívá. Má snad autor skutečně za to, že u 

sylogismu (argumentu) musí být premisy pravdivé (s. 19), u implikace však antecedent být 

pravdivý nemusí? Rád bych rovněž, aby Zavřel doložil, jak (zda vůbec) se uvedená distinkce 

vyskytuje u samotného Aristotela. Nepříliš povedená je dále interpretace Druhých analytik.

Čtenář zde v prvé řadě naráží na termíny jako „věda“ či „fyzika“. Tyto termíny používá autor 

příliš bezstarostně, takže se zdá, že v antice měly stejný význam jako dnes.  Vlastní výklad o 

tom, co je důkaz není úplný. Zcela chybí podmínka, že by premisy měly být příčinou závěru. 

(ii) Za koncepční nedostatek považuji především to, že autor zařadil do svého výkladu 

o Prvních analytikách poměrně dlouhý exkurs do současné logiky (Eulerovy a Vennovy 

diagramy, grafická metoda L. Carolla). Takovéto zařazení by mělo své ospravedlnění 

v pedagogicky zaměřeném textu, nikoli v systematickém pojednání o Aristotelově logice.

Neorganicky dále působí to, že se s úvahami o Platonově vlivu na koncepci Topik setkáváme 

až v pojednání o samotných Topikách, nikoli když se autor zabývá podněty pro vznik 

Organonu. Čtenáři také nemůže být příliš jasné, jak souvisí první myšlenková část s částí 

druhou, tj. scholastická logika s logikou Aristotelovou. Proč se ve druhé části hovoří o 

problému univerzálií? Proč o nauce o supozici? Proč naopak chybí zevrubnější zmínka o 

scholastickém pojetí vědy či technice disputací?



Uvedené námitky a pochybnosti nejsou natolik vážné, abych práci nedoporučil 

k obhajobě, chápu je spíše jako skrytou výtku, že se mnou autor svoji práci v podstatě vůbec 

nekonzultoval a předložil mi ji až v konečné podobě.
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