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P¯ed dvaceti lety nás opustil zakladatel a spolutv˘rce novodobé Ëeské logiky
profesor RNDr Otakar Zich. VÏtöina p¯ÌsluönÌk˘ soudobé staröÌ generace ve sfé¯e
modernÌ logiky, logické sémantiky a soudobého analytického myölenÌ byla jeho ûáky
nebo pokraËovateli jeho iniciativ. V dobách tak¯ka absolutnÌ a monopolnÌ vlády
verbálnÌ kombinatoriky zvané „materialistická dialektika", tj. v padesát˝ch letech,
p¯ipravil a vydal spolu se skupinou sv˝ch mladöÌch spolupracovnÌk˘ p¯ehled
nej d˘leûitÏjöÌch oblastÌ soudobé logiky. Po roce 1953 vzniklo a rozvÌjelo se na
Filozofické fakultÏ Karlovy univerzity prvnÌ pracoviötÏ logiky, které se pozdÏji
p¯etvo¯ilo v samostatnou katedru. Kolem profesora Zicha se tak poËala vytvá¯et
praûská logická ökola, která soust¯eÔovala nejen zájemce o logiku, ale také o
metodologii vÏdy, analytickou filozofii a jejich aplikace. Byl jedin˝m, kter˝ pÌi
ideologickém odsouzenÌ jednoho z autor˘ této krátké vzpomÌnky v druhé polovinÏ
padesát˝ch let mÏl odvahu pozvednout sv˘j hlas. Za svou odvahu byl potrestán
zruöenÌm katedry logiky na Filozofické fakultÏ Karlova univerzity. P¯es tyto a dalöÌ
ústrky a p¯ekáûky dále pracoval, publikoval a hlavnÏ vytvá¯el naöi prvnÌ Ëeskou
generaci v logice. Profesor Zich mÏl podstatn˝ podÌl nejen na rozvoji bádánÌ a
pedagogické Ëinnosti v logice, ale podpo¯il sv˝mi osobnÌmi iniciativami a aktivnÌ
ËinnostÌ genezi a prvnÌ obtÌûné kroky v nÏkter˝ch dalöÌch oborech: Nelze pominout
jeho aktivnÌ Ëinnost v »eskoslovenské kybernetické spoleËnosti, jejÌmû byl prvnÌm
p¯edsedou, jeho práci na sch˘zkách a organizovan˝ch diskusÌch o tématice takov˝ch
obor˘, jak˝mi j e sémantika, sémiotika a teorie komunikace. Otakarovi Zichovi byly
rovnÏû blÌzké mnohé iniciativy, které navazovaly na jeho rodinné tradice, které se
t˝kaly hudby, estetické tématiky a dalöÌch oblastÌ tv˘rËÌ Ëinnosti. V˝znamná byla
zejména jeho aktivnÌ a iniciativnÌ Ëinnost v oblasti hudebnÌ kultury. Byl Ëlenem
Zichova klavÌrnÌho tria, spoluorganizátorem hudebnÌho festivalu Praûské jaro.
DÌlo Otakara Zicha tak ûije a pokraËuje v práci jeho ûák˘ a spolupracovnÌk˘,
k nimû mÏl vûdy p¯átelsk˝ a citliv˝ vztah. CenÌ si zejména toho, jak jim neziötnÏ
pomáhal p¯ekonávat nejen obtÌûe v práci, ale také nep¯ÌzeÚ tehdejöÌ monopolnÌ
ideologie.
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