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Autor se ve své práci věnuje pojmu logického vyplývání, a to ze zcela filosofických pozic. 
Vychází z Tarského explikace, která se stala v rámci moderní logiky v podstatě standardem a 
snaží se odpovědět na otázku, do jaké míry nám tato definice a novější rozbory, které na ni 
navazují, mohou poskytnout skutečné vysvětlení toho, co to vyplývání je. Autor se také po
drobně zabývá nedávným pokusem o 'strukturalistický' výklad Tarského explicace. 

Autor přistupuje k tématu, které zaujímá, dalo by se říci, místo jednoho z obratlů páteře mo
derní logiky, aniž by pronikl do hloubky technik logiky. To je na jedné straně samozřejmě 
handicap; jeho zacházení s některými logickými pojmy, se kterými v práci pracuje, je někdy 
poněkud neohrabané a pečlivý logik by na něm jistě našel nedostatky. Na druhé straně je to v 
jistém smyslu i výhoda - autor se na danou problematiku může podívat pohledem, který ne 
nezaujatější než pohled velké většiny z těch, kdo mají technický aparát moderní logiky za svůj 
pevný referenční rámec. (Navíc, měl bych dodat, bylo v důsledku tohoto handicapu napsat 
tuto diplomovou práci neobyčejně obtížné.) 

Autor velice kriticky (ale podle mne správně) hodnotí nárok, který si Tarski a někteří jeho 
pokračovatelé dělají na to, že tarskiovská definice postihuje logické vyplývání jaksi 'bez
prostředně', a že je tedy přímočarou odpovědí na otázku, co to vyplývání je. Autor odhaluje 
některé skryté předpoklady, o které se tento nárok opírá, a shledává ho neopodstatněným. Lé
pe si podle něj nevedou ani některé nedávné pokusy o jeho reinterpretaci. 

Jsem přesvědčen, že autor se nakonec svého nelehkého úkolu zhostil dobře. Řekl bych, že po 
stránce hutnosti obsahu je tato práce nadstandardní. Autor dokázal nastudovat spoustu nové 
literatury k danému tématu a jeho práce tak odráží i diskuse, kterým v českém kontextu dosud 
nikdo nevěnoval pozornost. Jeho kritika tarskiovské explikace vylývání je podle mne rozumně 
motivovaná a vcelku dobře vyargumentovaná. Práce jako celek prokazuje jak schopnost pra
covat s filosofickými texty, tak zaujímat samostatné kritické stanovisko. Z těchto důvodů jsem 
přesvědčen, že práce jistě spli'luje požadavky na diplomovou práci kladené a domnívám se, že 
by měla být hodnocena jako výborná. 

V Hradci Králové dne 23.1. 2007 


