
Errata k diplomové práci Filosofický výklad a možné interpretace 

Gödelových vět, Zuzana Arazim Dolejší 
 

 

str. 11, ř. 12 za citací má být uvedeno „Peregrin (1998a), dostupné 

z http://jarda.peregrin.cz/mybibl/HTMLTxt/378.htm“ (nikoli jen 

„Peregrin (1998a)“) 

str. 12, ř. 1 za citací má být uvedeno „Peregrin (1998a), dostupné 

z  http://jarda.peregrin.cz/mybibl/HTMLTxt/378.htm“ (nikoli jen 

„Peregrin (1998a)“) 

str. 13, ř. 9 …soud analytický, který vyplývá z vlastnosti pojmu… (nikoli „soud 

analytické, který vyplývá z vlastnosti objektu“) 

str. 18, ř. 23 za citací „From this point of view… than generally supposed“ má být 

uvedeno „Peregrin (2000), str. 85“ (nikoli jen „Peregrin (2000)“) 

str. 22, ř. 6 za citací „… 3) consistency“ má být uvedeno „Hilbert (2004), str. 540“ 

(nikoli jen „Hilbert (2004)“) 

str. 25, ř. 26 za citací „Tímto směrem… a Paula Bernayse“ má být uvedeno 

„Dostálová (2010), str. 178“ (nikoli jen „Dostálová (2010)“) 

str. 29, ř. 29 za citací „neboť tvrdí nejdříve… o ní bylo vyjádřeno“ má být uvedeno 

„Gödel (1931), str. 80, poznámka pod čarou č.17“ (nikoli jen „Gödel 

(1931)“) 

str. 34, ř. 27 za citací „pro žádný jazyk,… axiomatický systém“ má být uvedeno 

„Peregrin (2008), dostupné 

z http://jarda.peregrin.cz/mybibl/HTMLTxt/435.htm“ (nikoli jen 

„Peregrin (2008)“) 

str. 48, ř. 12 za citací „odhalení zcela nečekané… hledání pravdy“ má být uvedeno 

„Peregrin (2008), dostupné 

z http://jarda.peregrin.cz/mybibl/HTMLTxt/435.htm“ (nikoli jen 

„Peregrin (2008)“) 

str. 51, ř. 9 za citací „I wish to repeat … occuring [therein]“ má být uvedeno „Gödel 

(1995), str. 210 (nikoli jen „Gödel (1995)“) 

str. 51, ř. 17 za citací „What is wrong…already such an axiom“ má být uvedeno 

„Gödel (1995), str. 210 (nikoli jen „Gödel (1995)“) 

str. 64, ř. 11 za citací „Gödel reproaches Kant…are perfectly objective.“ chybí 

poznámka pod čarou: Parsons (1995), str. 157 

str. 64, ř. 15 za citací „In his discussion…than Kant held.“ chybí poznámka pod čarou: 

Parsons (1995), str. 157 

str. 67, ř. 16 citováno z „Peregrin (2000), str. 92“ (nikoli jen „citováno z Peregrin 

(2000)“) 
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