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I. Hodnocení celého doktorského studia  

Pavlel Arazim se do studia pouštěl vybaven jednak dobrými znalostmi logiky (včetně její 
technické stránky – jeho magisterská práce byla orientována právě tímto způsobem) a jednak i 
hlubokými znalostmi filosofie. To ho vedlo k tomu, aby se vyslovoval k některým 
fundamentálním problémům filosofie logiky; a v průběhu svého studia se mu ve všech těchto 
dovednostech podařilo chvályhodným způsobem dále zdokonalovat. Podstatný vliv na to 
měly i studijní pobyty, které během svého studia absolvoval v Lipsku (u Pirmina Stekelera-
Weithofera) a ve Vídni (u Martina Kusche). Průběžné výsledky, ke kterým se P. Arazim v 
průběhu svého studia dopracoval, ať už přímo v oblasti tématu své disertace, či i v tématech s 
ním souvisejících, se mu podařilo publikovat v několika odborných článcích (včetně např. 
článku v časopise Logica Universalis). Pavel Arazim se během svého studia také podílel na 
výuce i na řešení grantových projektů. 

 

II. Celkové zhodnocení disertační práce  

Tématem disertační práce P. Arazima je momentálně velmi aktuální problém plurality logik, 
to jest problém toho, zda existuje nějaká jedna správná logika, nebo zda je logik svou 
podstatou mnoho, a pokud je jich mnoho, proč tomu tak je. Současné diskuse se ovšem týkají 
z větší části technické stránky věci a často postrádají hlubší filosofický rozměr. P. Arazim se 
této technické stránce věci věnuje také (bez toho by jakákoli diskuse tohoto problému 
zůstávala na povrchu), ale přidává k tomu podstatnější filosofický pohled, než bývá obvyklé.  

Jeho diskuse této problematiky se odvíjí od přirovnání logiky ke geometrii a od možné 
paralely s tím, jak se v pokantovské filosofii řeší problém neeukleidovských geometrií a jak se 
odvíjí následná diskuse mezi zastánci a odpůrci pluralismu v geometrii. Arazim konstatuje, že 
abychom mohli tuto diskusi, a následně diskusi o pluralismu v logice, náležitě pochopit, 
musíme vzít v úvahu holistickou povahu našich teorií (jak to zdůraznil Quine); když to totiž 
učiníme, tak se nemůžeme nechat svést obrázkem nějaké přímé korespondence jednotlivých 
složek těchto teorií a složek reality, kterou popisují; a vidíme, že představa, že realita nám 
nějak vnucuje nějakou jedinou verzi teorie, není opodstatněná. 

Arazim se dále pokouší co nejdůkladněji osvětlit samotnou povahu logiky jakožto teorie. K 
tomu zvažuje dva základní přístupy k vymezení hranic logiky: modelově-teoretický přístup, 
jak ho formuloval Alfred Tarski a jako ho dále rozpracovala například Gila Sher; a důkazově-
teoretický přístup, jak ho známe od autorů, jako jsou Nuel Belnap či Ian Hacking. Na pozadí 
diskusí mezi těmito dvěma přístupy autor prezentuje svoje vlastní pojetí toho, co a k čemu je 
logika, do velké míry inspirované logickým expresivismem, jak ho načrtl Robert Brandom. (K 



tomu je ovšem třeba zdůraznit, že Brandomova teorie je skutečně jenom náčrtem, a způsob, 
jakým jej Arazim dále rozvíjí, je originální.) 

V závěru své práce dospívá Arazim ke svému vlastnímu opodstatnění plurality logik, které 
nezývá logickým dynamismem. Na logiku se podle něj musíme dívat nikoli jako na statickou 
teorii, ale jako na pokračující proces navrhování vylepšení toho, jak popisovat, vysvětlovat a 
kanonizovat naše usuzování. Z tohoto pohledu je pak podle Arazima pluralita logických 
systémů vlastně docela samozřejmá věc. 

Domnívám se, že rozbor plurality logik, a s ním souvisejících diskusí, který Arazim v práci 
předkládá, je fundovaný a užitečný a že i jeho originální příspěvek k těmto diskusím, ústící do 
jeho expresivistického a dynamického pohledu na logiku, je oceněníhodný. Z tohoto důvodu 
se domnívám, že jde o práci velice dobrou, která bezpochyby splňuje to, co se od disertační 
práce čeká. 

 

III. Připomínky k disertační práci  

Připomínky nemám; ty, které jsem měl, jsem kandidátovi sděloval průběžně a on je v práci 
zohlednil. 

 

IV. Případné dotazy k obhajobě  

Nemám. 

 

V. Závěr  

Myslím, že Pavel Arazim vytvořil výbornou disertaci, která nejenom reflektuje současné 
diskuse, ale také k nim netriviálním způsobem přispívá. Z tohoto důvodu předloženou 
disertační práci předběžně klasifikuji jako prospěl a vřele ji doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

V Praze dne 19.2.2018    Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. 

 

 


