
Oponentský	  posudok	  k	  žiadosti	  	  docenta	  PhDr.	  Františka	  Gahéra,	  CSc.	  na	  vymenovanie	  	  za	  
profesora	  v	  odbore	  2.1.1	  filozofia	  

Doc.	  PhDr.	  F.Gahér,	  CSc.	  	  je	  	  významným	  predstaviteľom	  jednak	  	  logiky	  ,	  jednak	  analytickej	  
filozofie	  	  s	  vplyvom	  presahujúcim	  slovenské	  akademické	  prostredie.	  Pôsobí	  na	  Katedre	  logiky	  	  
a	  metodológie	  vied	  FFUK	  (od	  r.	  1986),	  	  ktorej	  vedúcim	  je	  už	  niekoľko	  funkčných	  období.	  Pod	  
jeho	  vedením	  sa	  katedra	  personálne	  rozrástla	  a	  vybudovala	  na	  pracovisko	  na	  	  Slovensku	  
ojedinelé	  .	  Výstupy	  	  a	  výsledky	  	  katedry	  tak	  na	  poli	  pedagogickom,	  ako	  aj	  vedecko-‐	  
výskumnom	  sú	  nielen	  extenzívne,	  ale	  predovšetkým	  sa	  vyznačujú	  vysokou	  úrovňou	  
a	  kvalitou.	  Katedra	  je	  aj	  vďaka	  organizačnému	  pôsobeniu	  docenta	  Gahéra	  mimoriadne	  
úspešná	  v	  získavaní	  grantov	  (VEGA,	  APVV),	  pričom	  docent	  Gahér	  je	  zväčša	  hlavným	  
riešiteľom.	  

Činnosť	  docenta	  Gahéra	  	  je	  veľmi	  rozsiahla	  	  a	  významná	  v	  pedagogicko-‐vzdelávacej,	  
vedeckovýskumnej,	  aj	  vedecko-‐organizačnej	  oblasti	  (pôsobil	  	  dve	  funkčné	  obdobia	  aj	  ako	  
rektor	  UK).	  Docent	  	  Gahér	  sa	  prioritne	  venuje	  výučbe	  	  logiky	  	  v	  rôznych	  obmenách	  pre	  
viaceré	  študijné	  programy	  a	  ponúka	  široké	  spektrum	  povinne	  voliteľných	  a	  výberových	  
predmetov	  so	  zameraním	  na	  logickú	  sémantiku,	  teóriu	  argumentácie,	  sémantiku	  
prirodzeného	  jazyka	  a	  filozofickú	  logiku.	  Pôsobí	  ako	  školiteľ	  kvalifikačných	  prác	  (PhD	  ,	  
diplomových	  prác	  ).	  Pod	  jeho	  odborným	  vedením	  vyrástli	  viacerí	  	  talentovaní	  	  	  dokorandi.	  

Osobitne	  sa	  žiada	  podčiarknuť	  skutočnosť,	  že	  logiku	  a	  sémantiku	  docent	  Gahér	  vyučuje	  na	  
Právnickej	  fakulte	  UK	  a	  Fakulte	  sociálnych	  a	  ekonomických	  vied	  UK.	  	  Patrí	  k	  prednostiam	  jeho	  
pedagogického	  pôsobenia,	  že	  systematicky	  využíva	  výsledky	  svojej	  vedecko-‐výskumnej	  	  
činnosti	  vo	  vyučovacom	  procese.	  	  Je	  autorom	  učebnice,	  ktorá	  sa	  dočkala	  svojho	  štvrtého	  
vydania	  (Logika	  pre	  každého),	  pričom	  autor	  každé	  vydanie	  prepracoval	  a	  doplnil.	  	  

Vedeckovýskumná	  činnosť	  	  uchádzača	  je	  rozsiahla	  a	  	  rozmanitá,	  čo	  ilustruje	  aj	  sumárny	  
výstup	  z	  Ústrednej	  knižnice	  FFUK.	  Takmer	  v	  každom	  ukazovateli	  docent	  Gahér	  prevyšuje	  
kvantitatívne	  kritériá	  na	  profesora.	  Napriek	  tematicky	  bohatej	  vedecko-‐	  výskumnej	  činnosti	  
by	  som	  špeciálne	  vyzdvihla	  jeho	  zameranie	  jednak	  na	  dejiny	  logiky	  (aj	  	  s	  akcentom	  na	  
slovenský	  kontexte)	  ,	  jednak	  jeho	  intenzívny	  	  záujem	  o	  sémantiku	  prirodzeného	  jazyka.	  
V	  tejto	  sfére	  dosiahol	  zaujímavé	  a	  rešpektovaní	  výsledky.	  	  	  

Treba	  poznamenať,	  že	  jeho	  monografia	  Stoická	  sémantika	  a	  logik	  a	  z	  pohľadu	  intenzionálnej	  
logiky	  (dve	  vydania)	  nie	  je	  	  len	  dejinnou	  	  recepciou,	  ale	  Gahér	  exegetické	  skúmanie	  textov	  
stoikov	  	  kombinuje	  s	  modernými	  nástrojmi	  intenzionálnej	  a	  hyperintenzionálnej	  logiky.	  
K	  originálnym	  autorovým	  výsledkom	  možno	  nepochybné	  zaradiť	  dôkaz,	  že	  u	  stoikov	  
nachádzame	  fragment	  predikátovej	  logiky,	  jeho	  rekonštrukcie	  aritmetických	  	  a	  
geometrických	  dôkazov	  u	  stoikov,	  rekonštrukciu	  teórie	  dedukcie	  u	  stoikov	  atď..	  Docent	  
Gahér	  j	  autorom	  vyše	  70	  pôvodných	  vedeckých	  statí	  a	  odborných	  článkov,	  ktoré	  boli	  
uverejnené	  	  predovšetkým	  v	  domácich	  alebo	  zahraničných	  karentovaných	  časopisoch.	  	  
Kvalitu	  jeho	  statí	  možno	  vidieť	  aj	  na	  počte	  ohlasov	  a	  citácií.	  



Výsledky	  svojho	  výskumu	  docent	  Gahér	  pravidelne	  	  prezentuje	  na	  odborných	  domácich	  
aj	  zahraničných	  fórach,	  	  ale	  aj	  na	  pozvaných	  prednáškach,	  hlavne	  v	  ČR.	  František	  Gahér	  patri	  
k	  tým	  nemnohým	  akademikom,	  ktorý	  dokáže	  širokej	  kultúrnej	  verejnosti	  sprostredkovať	  
logiku	  	  a	  filozofiu	  aj	  	  v	  podobe	  prístupných	  	  popularizačných	  článkov.	  	  

Podklady,	  ktoré	  docent	  PhDr.	  František	  Gahér,	  CSc.	  predložil	  k	  svojej	  žiadosti	  o	  začatie	  
inauguračného	  konania	  dokumentujú	  skutočnosť,	  že	  ide	  o	  vyprofilovanú	  vedeckú	  osobnosť	  
s	  akčným	  rádiom	  nielen	  v	  sfére	  logiky,	  	  logickej	  sémantiky,	  ale	  aj	  analytickej	  filozofie.	  Ide	  
o	  osobnosť,	  u	  ktorej	  	  sa	  snúbi	  	  pedagogický	  talent	  a	  zanietenosť	  s	  vedeckým	  nadaním,	  vďaka	  
čomu	  pod	  jeho	  vedením	  vyrástol	  značný	  počet	  mladých	  pedagogických	  aj	  akademických	  
pracovníkov	  	  vo	  filozofii	  aj	  logike.	  	  

Na	  základe	  všetkých	  predložených	  podkladov	  a	  	  dosiahnutých	  výsledkov	  v	  oblasti	  vedecko-‐
výskumnej	  aj	  	  pedagogickej	  odporúčam	  vymenovať	  docenta	  PhDr.	  Františka	  Gahéra,	  CSc.	  	  za	  
profesora	  v	  študijnom	  odbore	  2.1.1.	  Systematická	  filozofia	  	  

	  

	  

	  

V	  Bratislave	  4.3.	  2014	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Prof.	  PhDr.	  Tatiana	  Sedová,	  CSc.	  


