
Zpráva školitele o průběhu doktorského studia Mgr. Víta Punčocháře 

Vít Punčochář zahájil doktorské studium Filosofie v akademickém roce 2009/2010 s projektem 
disertační práce Psychologismus v logice. Toto téma později změnil na stávající Hypotetické soudy, 
pravdivost a tvrditelnost, a to v souvislosti s užším zaměřením své badatelské činnosti na 
problematiku kondicionálů. Otázky psychologického rozměru logických úvah, zejména pak ve vztahu 
k sémantice kondicionálu, včetně empiricky orientovaného výzkumu v dané oblasti, zůstaly ale 
předmětem jeho zájmu, a lze je najít i v předkládané disertaci. Do ní se nicméně promítá především 
vzácná kombinace dokonalého zvládnutí formálně-logických technik – včetně schopnosti vytvářet 
techniky vlastní – s nepopiratelnou filosofickou erudicí a schopností zachytit a sledovat partikulární 
problém jak v širších oborových a mezioborových souvislostech, tak do značné myšlenkové hloubky. 
Tím se práce stává skutečným příspěvkem k logické analýze přirozeného jazyka, nikoli jen její 
karikaturou, jak je to běžné. 

Sama disertace je jasným dokladem toho, že protažení studia na sedm let oproti standardním třem 
nebylo důsledkem nedostatku času či úsilí, které Vít studiu věnoval, ale přesně naopak, důsledkem 
velkého rozsahu a náročnosti aktivit, které byly s jeho studiem více či méně spjaty. To se týká jak 
extenzivní publikační činnosti, tak široké činnosti pedagogické, organizační a další. U všech je třeba 
vyzdvihnout zjevný důraz na kvalitu a jakousi tichou a zároveň neúprosnou důkladnost, která je 
provází. 

Součástí disertace jsou takto výsledky, které byly zveřejněny v těch nejlepších mezinárodních 
časopisech oboru (Journal of Philosophical Logic; Journal of Logic, Language and Information; Studia 
Logica) a které obsahují mj. Vítův vlastní návrh sémantiky kondicionálů řešící jisté potíže jejich 
analýzy. K Vítově rozsáhlé publikační činnosti se váže také extenzivní činnost konferenční (7 
zahraničních konferencí a řada národních),  organizační (od roku 2011 je spoluorganizátorem 
mezinárodní konference LOGICA) a ediční (spolueditor Logica Yearbook vydávaného v College 
Publications, London). Absolvoval rovněž čtyřměsíční zahraniční stáž (Simon Fraser University, 
Vancouver).  

V projektové oblasti byl Vít členem řešitelských týmů projektů GA ČR a členem Vnitřního výzkumného 
záměru Poznání a normativita FF UK. V jeho rámci se podílel jednak na překladech z německého 
jazyka v rámci rozsáhlých antologií Syntetické apriori (editoři V. Kolman a H. Janoušek) a O špatném 
nekonečnu (editoři V. Kolman a R. Roreitner). Autorsky se spolupodílel na vydání knihy Formy jazyka. 
Úvod do logiky a její filosofie, která vyšla tento rok v nakladatelství Filosofia. Podkladem pro tuto 
knihu byly přednášky Logika pro obor Filosofie, k nimž Vít od roku 2009 vedl cvičení a které 
v některých letech zcela převzal. Kurzy Logiky a cvičení přitom tvoří jen malou část výukových aktivit, 
na nichž Vít během svého studia participoval.  K těmto aktivitám dále patří rovněž pravidelná výuka 
kurzu Úvod do teoretické sémantiky (pro několik oborů fakulty), vedení semináře ke skeletovému 
kurzu Analytické filosofie a kurz Logická analýza jazyka vedený jednorázově roku 2009/2010.  

V průběhu svého studia takto Vít jednoznačně prokázal nejen to, že má všechny dispozice zapojit se 
do špičkového mezinárodního výzkumu, ale fakticky se v tomto výzkumu už etabloval a otevřel si tak 
cestu k vědecké kariéře v souladu s těmi nejvyššími standardy akademické práce. Lze předpokládat, 
že ji bude dále rozvíjet pobytem na některém z významných zahraničních pracovišť v rámci některého 
z prestižních vědeckých stipendií, pro jejichž získání má všechny předpoklady. Zdůraznit je třeba i to, 
že kromě excelentní vědecké činnosti je Vít také vynikajícím a obětavým učitelem se zvláštním citem 
pro didaktické aspekty výkladu a specifickým zájmem o jejich vztah k logice a filosofii, jenž přesahuje 
prostou otázku srozumitelnosti či motivace k učení. Tato didaktičnost Vítova myšlení se plně 



projevuje i v disertační práci, která je díky tomu nejen erudovaná, ale i čtivá v tom nejlepším 
akademickém smyslu slova.  

Z řečeného jednoznačně vyplývá, že předloženou disertační práci považuji za nadstandardní a 
původní příspěvek k logice a logické analýze přirozeného jazyka a jednoznačně ji doporučuji 
k obhajobě. 

 

V Praze dne 27. 5. 2016 

 

Doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. 
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