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1. Úvod 
1.1. Paradox a jeho variace 
 

Tématem práce je paradox, v literatuře známý nejčastěji jako “Surprise Exam Paradox“, čili 

Paradox překvapivé písemky“. Jedna z verzí paradoxu vypadá následovně: 

 

Na konci vyučovací hodiny jednoho pátečního odpoledne učitelka oznámila svým 

studentům, že jim zadá písemku během některé z vyučovacích hodin v příštím 

týdnu. (Vyučování se koná v každém pracovním dnu týdne). Dále dodala, že tato 

písemka bude překvapivá v tom smyslu, že studenti nebudou ráno v den konání 

písemky očekávat, že se ten den bude písemka konat. 

Jeden z jejich chytřejších studentů se ihned přihlásil a namítl, že učitelka nemůže 

splnit svůj záměr zadat takovou písemku. 

‘Protože taková písemka se nemůže konat v pátek. Pokud by se konala, očekávali 

bychom ji již v pátek ráno (jelikož bychom si všimli, že se dosud ještě nekonala). 

Takže pátek nepřichází v úvahu; písemka se musí konat od pondělka do čtvrtka. 

Ale potom, přesně ze stejných důvodů, se také nemůže konat ve čtvrtek, jinak 

bychom ji očekávali již předem (jelikož bychom si všimli, že se žádná písemka 

ještě nekonala, a jelikož jsem již vyloučili pátek). 

A tak dále: Je to jen jednoduché užití matematické indukce ukázat, že vaše tvrzení 

je nekonzistentní.‘ 

Učitelka pokývala hlavou na svého bystrého studenta a neřekla již nic víc. 

Příští týden v úterý, ihned po příchodu do třídy, studenti zjistili, že se ten den koná 

písemka. Žádný z nich to samozřejmě neočekával.1 

 

Paradox je znám i v poněkud jiných verzích. 

V nejstarší oficiálně publikované verzi (Mind, 1948), která pochází z pera D.J. O’Connora, 

oznamuje vojenský kapitán svému mužstvu, že se v příštím týdnu bude konat překvapivé 

cvičení. Ve stejné verzi argument uvádí i P. Weiss (Mind, 1952) avšak nazývá ho “Prediction 

Paradox“, čili “Paradox předpovědi“ ve stejnojmenném článku. 

Weiss zároveň navrhuje svou vlastní verzi paradoxu, s níž se v různých obměnách lze setkat 

nejčastěji a pro niž se vžil právě název “Surprise Exam Paradox“, čili “Paradox překvapivé 

                                                 
1 Uvedené znění paradoxu je převzato z článku: N. Hall, How to Set a Surprise Exam, str. 1. 
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písemky“. Vojenský kapitán je zde nahrazen ředitelem školy (nebo učitelem, instruktorem, 

případně učitelkou), oznamujícím žákům konání překvapivé písemky v následujícím školním 

roce (případně jiném období).2 

Uvedený paradox je občas uváděn ve verzi známé jako “Hangman paradox“, neboli “Paradox 

oběšence“. V uvedené obměně paradoxu soudce (případně kat) oznamuje odsouzenci na smrt, 

že bude popraven někdy během následujících dní tak, že den popravy bude do poslední chvíle 

(například než kat vstoupí do odsouzencovy cely) pro odsouzence překvapením. 

Ve výše zmíněné verzi se s paradoxem můžeme setkat mimo jiné i v článku W.V. O. Quinea.3  

R. Sorensen uvádí ještě další možné verze paradoxu. Rozhodl jsem se proto, že budu pro větší 

srozumitelnost citací pracovat vždy se stejnou verzí, jako právě citovaný autor. 

 

1.2. Problém nejednoznačnosti řešení paradoxu 
 

Jedná se o poměrně nový paradox (první verze byla otištěna již v roce 1948 v Mind), jenž se 

však od doby svého vzniku stal předmětem již mnoha filosofických a logických pojednání a 

literatura k němu neustále narůstá. 

Podle mého názoru je příčinou četnosti a rozmanitosti příspěvků k problematice zmíněného 

paradoxu především nejednoznačnost jeho interpretace. Tato nejednoznačnost má podle mého 

náhledu čtveru příčinu: 

Za prvé: Již na první pohled je jasné, že paradox se zakládá na užití pojmu očekávání, což už 

samo o sobě, při četnosti možných pokusů formálně popsat význam pojmu očekávání, zakládá 

mnohost interpretací původního paradoxu. 

Kromě pokusů použít k formalizaci paradoxu epistemické (případně doxastické) logiky se 

objevily i pokusy interpretovat pojem neočekávanosti pomocí pojmu nedokazatelnosti, které 

vedly například k jeho redukci na auto-referenční paradoxy. 

Za druhé: Zdá se také, že v paradoxu hraje úlohu i usuzování o čase a v čase. I zde se nabízí 

různé možné způsoby formalizace časových výroků, od úplného opomíjení této složky, přes 

prosté indexování výroků přirozenými čísly, až po celkem složité kombinace epistémických 

(případně doxastických) a temporálních modálních operátorů.4 

Za třetí: V paradoxu obecně hraje důležitou úlohu pragmatická rovina. Zdá se, že je třeba brát 

v potaz nejen samotný význam učitelova sdělení, ale i fakt, že učitel vůbec vyřknul nějaké 

sdělení, a je třeba se ptát, komu a kdy jej adresoval a v jakém pragmatickém kontextu se toto 

                                                 
2 P. Weiss, The Prediction Paradox (Mind, 1952), str. 265 
3 W.V.O. Quine, On a So-called Paradox (Mind, 1953), str. 65 
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sdělení odehrálo. Různé pochopení celkového kontextu situace pak totiž může ovlivnit i to, 

jaké důsledky budeme schopni z těchto faktů logicky odvodit. 

Za čtvrté: Důležitým faktorem pro vznik mnohých interpretací paradoxu je i fakt, že v jeho 

původním znění není popsána spousta důležitých okolností a mnohé zůstalo nevyřčeno. Občas 

je zarážející sledovat, kolik dodatečných předpokladů je možno, či nutno přijmout, abychom 

dostali formálně úplnou logickou reprezentaci problému. 

Základem paradoxu totiž je, že student dokáže na základě intuitivně splnitelných předpokladů 

intuitivně korektním způsobem logicky odvodit spor. Při bližší analýze tohoto usuzování ale 

zjistíme, že aby bylo skutečně logicky korektní, je nutné přijmout řadu dalších předpokladů o 

vlastnostech pojmu překvapení. 

Samotné znění paradoxu, ač na první pohled zcela vyčerpávající, vybízí k nesčetným variacím 

problému a dokazuje, jak úsporná je argumentace v přirozeném jazyce a jakou roli hrají naše 

dodatečné interpretace, chceme-li tuto argumentaci exaktně zachytit pomocí formalismu námi 

zvolené logiky. 

Skoro by se dalo s nadsázkou říci, že samotné znění paradoxu v nějakém z přirozených jazyků 

ještě samo o sobě paradoxní není, a že je pouze jakousi šablonou, po jejíž přesné formalizaci a 

doplnění si každý logik vyrobí svůj vlastní paradox podle svého uvážení. To, že někteří autoři 

se pokoušeli výše zmíněný paradox redukovat na jiné paradoxy (například Mooreův paradox, 

paradox lháře, či Paradox hromady) mluví pro jistou provokativní nejednoznačnost Paradoxu 

překvapivé písemky. 

 

1.3. Cíl práce 
 

Cílem práce bude seznámit čtenáře se základní literaturou k problému, představit jeho hlavní 

aspekty a zabývat se kritikou vybraných řešení. Potenciální čtenář této práce bude seznámen s 

historií paradoxu, jeho zpracování u vybraných autorů a jejich úskalích.  

Mým názorem je, že paradox je epistemické povahy a že jeho nejpřesnější analýzu vypracoval 

R. Binkley, jehož přístup chci obhájit proti jeho kritikům. Tomu odpovídá i členění práce.  

Nejprve představím rané přístupy, které se neopírají o formalismus modálních logik a paradox 

interpretují jiným, než epistémickým způsobem. Po představení základních pojmů modálních 

logik prezentuji Binkleyho interpretaci paradoxu a dále ji budu hájit vůči jejím kritikům. 

 

                                                                                                                                                         
4 Více viz. Jan Izdný, Epistemické logiky, str. 10, 21-25, 37-45 
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1.4. Postup a členění práce 
 

V druhé kapitole představím různé verze paradoxu a stručně shrnu i vývoj různých přístupů k 

jeho řešení. Dále podrobněji představím argumenty vybraných zástupců rozličných přístupů 

k formalizaci paradoxu a poukážu na nedostatky podobných pokusů. 

Ve třetí kapitole pak představím jazyk modálních logik a zdůvodním vhodnost jeho použití 

k formalizaci paradoxu. Uvedu jednotlivé axiomy používané v systémech pro popis pojmů 

vědění a opodstatněné přesvědčení. Dále se zamyslím nad možnými explicitními definicemi 

pojmu překvapení. Uvedu i základní věty z teorie důkazů pro modální logiky, abych poukázal 

na možná úskalí formalizace paradoxu. Nakonec kapitoly představím řešení Binkleyho, který 

se domnívá, že paradox překvapivé písemky lze redukovat na Mooreův paradox. 

Ve čtvrté kapitole pak představím námitky vůči Binkleyho formalizaci z řad dalších autorů a 

zamyslím se nad adekvátností konkrétních axiomů, které Binkley používá. Nakonec poukáži 

na roli, kterou v paradoxu hraje rozdíl mezi explicitním a implicitním chápáním znalostí. 

V závěru pak shrnu obsah práce. 

Citace z anglicky psaných zdrojů budu uvádět ve vlastním překladu do českého jazyka. 

Z důvodu přehlednosti se v nich přidržím verze paradoxu, užívaného daným autorem. Také se 

přidržím notace, kterou jednotliví autoři používají ve svých důkazech a při jejich prezentaci 

nebudu důsledně zdůvodňovat veškeré kroky důkazů, jako ve vlastních důkazech, jelikož 

předpokládám u čtenářů práce solidní znalost kalkulů pro výrokovou logiku. V překladech si 

pak také dovolím z důvodu přehlednosti sjednotit odbornou terminologii a používat pro názvy 

jednotlivých principů jednotné označení. 
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2. Přehled a klasifikace řešení paradoxu 
2.1. Přehled řešení paradoxu 
 

Paradox byl poprvé publikován v O’Connorově článku “Pragmatic Paradoxes“ (Mind, 1948). 

O’Connor původně klasifikoval učitelovo oznámení jakožto sebezamítající. Pokud chtěl učitel 

opravdu dát žákům překvapivou písemku, neměl ji předem ohlašovat. O’Connor přirovnává 

učitelovo tvrzení k tvrzení: „Právě teď mlčím.“5 

Odtud se odvíjí i klasifikace paradoxu jako pragmatického, kterou zavedl L.J. Cohen v článku 

“Mr. O’Connor’s Pragmatic Paradoxes” (Mind, 1950). Podle Cohena je pragmatický paradox 

tvrzení, které se stane nepravdivým, pokud jej někdo vysloví, což je podle jeho názoru i 

případ učitelova ohlášení.6 

Avšak samotné učitelovo ohlášení ještě neznemožňuje zadání překvapivé písemky, neboť 

pouze oznamuje její konání, avšak neupřesňuje žádný konkrétní den, kdy by se měla konat. 

Skutečnost, že možnost zadání překvapivé písemky není vůbec učitelovým ohlášením nijak 

zmařena je o to zřejmější, uvědomíme-li si, že učitel může zadat tuto překvapivou písemku 

prakticky v kterýkoliv den následujícího týdne i navzdory (nebo snad právě kvůli) studentovu 

přesvědčení o nemožnosti takové události.7 

Toto řešení je evidentně nedostatečné a chápání paradoxu jakožto paradoxu pragmatického se 

neujalo a nenašlo další obhájce. 

Další druh výkladů paradoxu nazval Sorensen “Objasňovačské“ a reprezentují jej autoři, jako 

například P. Alexander. 

Podle Alexandera oznámení úmyslu vždy implicitně obsahuje podmínku, že tento úmysl je 

splnitelný. Říkám-li: „Zítra chci jít do kina.“ míním vlastně: „Zítra půjdu do kina, pokud mi 

v tom nebude nějakým způsobem zabráněno.“ Proto učitelovo oznámení o konání překvapivé 

písemky obsahuje podmínku, že písemka bude překvapivá, pouze pokud se studentům nějak 

nepodaří dopídit dne jejího konání.8 

Mezi zastánce uvedeného přístupu řadí Sorensen i A. Lyona, který byl názoru, že učitelovo 

oznámení má několik možných skrytých významů, podle toho jak se interpretuje učitelův 

příslib, že písemka bude neočekávaná.9 

                                                 
5 R. Sorensen, Blindspots, str. 256. Počátek paradoxu však sahá ještě více do minulosti a je zahalen tajemstvím. 
6 R. Sorensen, Blindspots, str. 257, Též R. Sorensen, Epistemic Paradoxes, str. 2 
7 R. Sorensen, Epistemic Paradoxes, str. 2 
8 R. Sorensen, Blindspots, str. 257-258 
9 R. Sorensen, Blindspots, str. 266-267 
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Takové přístupy však Sorensen šmahem shazuje ze stolu, neboť podle něj pouze neoprávněně 

paradox překrucují, čímž jen zamlžují jeho naprosto intuitivní a neoddiskutovatelně paradoxní 

interpretace.10 

Další druh výkladu navrhují autoři, kteří vidí příčinu vzniku zdánlivého sporu v nesprávném 

usuzování studenta, jenž chybně argumentuje o svém budoucím vědění. Takové řešení nabízí 

například Weiss, upozorňující na klasickou námitku vůči logickému fatalismu, že výrokům o 

budoucnosti nelze přisuzovat pravdivostní hodnotu.11 

Podobným směrem se ubíral i B.Meltzer, který se domníval, že paradox je zkrátka jen další 

z mnoha důvodů k odmítnutí zákona vyloučeného třetího..12 

Oběma autorům bude ještě věnována větší pozornost v následující kapitole. 

Sorensen k těmto autorům řadí i J.T. Frasera, který souhlasil s Weissem ohledně důležitosti 

časové roviny. Fraser ilustruje svůj náhled na vlastní verzi paradoxu, v níž máme postupně po 

jedné otevírat krabice očíslované od jedné do deseti a je nám předem oznámeno, že v jedné 

z nich je schovaný čertík na pružině, který nás má překvapit, a o jehož přítomnosti nebudeme 

vědět do okamžiku otevření krabice.13 

Se zcela jedinečným řešením pak přichází Quine, který již byl v samých počátcích diskuzí o 

paradoxu znechucen zájmem, který problém přitahoval, protože pokládal paradox za triviální 

a domníval se, že jej jednou provždy vyřešil.14 

Quineův výklad, uveřejněný pod názvem “On a So-called Paradox“ (Mind, 1952), spočívá na 

argumentu, že odsouzenec vlastně nemá žádný důvod věřit soudcovu oznámení, a že pouze 

pokud tak učiní, dostane Argumentum ad Ignorantiam. Quineův výklad je, jak uvidíme, sice 

logicky uspokojivý, má však tristní důsledky pro epistemologii.15 

Také Quineovým řešením se budu zabývat v druhé kapitole. 

Další druh výkladů se odvíjí od článku M. Scrivena “Paradoxical Announcements“ (Mind, 

1951), v němž Scriven navrhl interpretovat neočekávanost jako nedokazatelnost.16 Scrivenův 

přístup se dočkal hlubší pozornosti až s článkem R. Shawa “The paradox of the Unexpected 

Examination“ (Mind, 1958), ve kterém Shaw interpretoval učitelovo ohlášení jakožto auto-

referenční.17 

                                                 
10 R. Sorensen, Blindspots, str. 310 
11 R. Sorensen, Blindspots, str. 260-261, dále R. Sorensen, Epistemic Paradoxes, str. 4 
12 R. Sorensen, Blindspots, str. 261 
13 R. Sorensen, Blindspots, str. 262 
14 R. Sorensen, Blindspots, str. 262-263, viz. též R. Sorensen, Epistemic Paradoxes, str. 4 
15 viz. např. R. Sorensen, Blindspots, str. 310-312, dále např. N. Hall, How to Set a Surprise Exam, str. 10-13, 
nebo R. Sorensen, Epistemic Paradoxes, str. 4-5 
16 R. Sorensen, Blindspots, str. 258-259 
17 R. Sorensen, Blindspots, str. 264-266 
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Tím, že Shaw kategorizoval Paradox překvapivé písemky jako paradox, v němž hraje hlavní 

roli auto-reference a použití diagonálního principu, přitáhl k problému zájem mnoha logiků, 

kteří dlouze argumentovali o přesném vztahu mezi paradoxem překvapivé písemky a těmito 

problémy. 

Proto se tímto přístupem ještě budu podrobně zabývat v následující kapitole. 

Další možnost jak interpretovat základní pojmy se nabídla s formalismem modálních logik, 

konkrétně jejich epistemických (případně doxastických) variant. Průkopníkem tohoto pojetí 

byl Binkley a jeho článek “The Surprise Examination in Modal Logic“ (Mind, 1968). Binkley 

v něm ukazuje, že v jednodenním případě je učitelovo ohlášení formou již dříve známého 

Mooreova Paradoxu, který má následující znění: „Prší, ale já tomu nevěřím.“ 

Binkley nejprve opakuje Hintikkův důkaz, že podobným tvrzením nemůže ideální myslitel 

smysluplně věřit a pak pomocí doxastické logiky dokazuje, že i v případě, že učitel ohlašuje 

možné konání písemky na více dní, je stále učitelovo oznámení vlastně podobnému výroku 

logicky ekvivalentní.18 

Řešení, které navrhl Binkley bude podrobně rozebráno ve třetí kapitole. 

Binkleyho výklad dal impulz k dalšímu zabývání se paradoxem. Autoři kriticky navazující na 

Binkleyho často přejímali jeho formalizaci pomocí modálních logik, avšak vznášeli námitky 

ohledně přípustnosti jednotlivých axiomů zvolených Binkleyem. 

Například C. Wright a A. Sudbury zpochybnili ve svém článku “The Paradox of Unexpected 

Examination“ (Australian Journal of Philosophy, 1977) princip, podle kterého se současné 

přesvědčení přenáší libovolně dlouho do budoucna. 

Wright a Sudbury souhlasí s Binkleyem a Quinem, že v případě, že by soudce odsouzenci 

oznámil konání popravy tohoto dne, a zároveň dodal, že odsouzenec nebude o době konání 

popravy vědět, vyřknul by neuvěřitelnou (ač splnitelnou) Mooreovskou sentenci. Odmítají 

však, že se na ní dá vícedenní verze redukovat.19 

Výhrady vůči výš zmíněnému principu má i N. Hall v článku “How to Set a Surprise Exam“, 

avšak odmítá analýzu Wrighta a Sudburyho jako příliš radikální, jelikož už u dvoudenní verze 

nebude student moci vyloučit první den jako den konání překvapivé písemky.20 

Hall nabízí probabilizaci Binkleyho principů a argumentuje, že pravděpodobnost, že písemka 

zadaná v den d bude překvapivá, roste s rostoucí vzdáleností dne d od posledního možného 

dne konání písemky.21 

                                                 
18 R. Sorensen, Blindspots, str. 284-285 
19 R. Sorensen, Blindspots, str. 287, Též. N. Hall, How to Set a Surprise Exam, str. 18-22 
20 N. Hall, How to Set a Surprise Exam, str. 22-33 
21 Shrnutí Hallova přístupu viz. N. Hall, How to Set a Surprise Exam, str. 7, 57-58 
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Jelikož opodstatněné přesvědčení je vágní pojem, je obtížné určit míru pravděpodobnosti 

nějakého výroku, která by určila zda je možné mu věřit. Důrazem na úlohu vágnosti pro vznik 

paradoxu se Hall posouvá směrem k dalšímu druhu výkladů, které paradox připodobňují ke 

klasickému Paradoxu hromady. Sorensen jej formuluje následovně: 

 

1. Milion zrnek písku tvoří hromadu. 

2. Pokud n zrnek písku tvoří hromadu, pak i n-1 zrnek písku tvoří hromadu. 

3. 1 Zrnko písku tvoří hromadu.22 

 

Podstata Paradoxu hromady očividně spočívá ve vágnosti pojmu hromada. Jistě postupným 

odebíráním zrnek písku dojdeme jednou k okamžiku, kdy již před sebou nebudeme mít 

hromadu, avšak představa, že toto nastane po odebrání jednoho (řekněme 874 532-ého) zrnka 

písku se jeví absurdní. 

Sorensen se proto diví, jak málo autorů se pozastavilo nad podobností Paradoxu hromady 

právě s Paradoxem překvapivé písemky, který by bylo možno formulovat následovně: 

 

1. Studenti mohou vědět, že se písemka nemůže uskutečnit v poslední den. 

2. Pokud studenti mohou vědět, že pokud se písemka neuskuteční v den n, pak 

se neuskuteční ani v den n-1. 

3. Studenti mohou vědět, že se písemka neuskuteční.23 

 

To, že epistemické pojmy, vykazují určitou vágnost umožňuje podle Sorensena další, dosud 

ne zcela prozkoumaný, možný přístup k uchopení paradoxu.24 

Hallovu řešení, zakládajícím se právě na tomto zdůraznění vágnosti pojmu opodstatněného 

přesvědčení, bude také ještě věnována pozornost ve páté kapitole. 

Sorensen zmiňuje přístup P. Dietla, který v článku “The Surprise Examination“ (Educational 

Theory, 1972) předjímá Hallovo řešení a odmítá akceptovat pravdivost druhé premisy výše 

uvedeného arguementu, jelikož pravděpodobnost zadání překvapivé písemky roste s časovou 

vzdáleností od posledního dne. 

Sorensen dále zmiňuje článek J.W. Smithe “The Surprise Examination on the Paradox of the 

Heap“ (Philosophical Papers, 1984). Smith zde shledává v obou uvedených paradoxech 

důvod k odmítnutí Principu matematické indukce (je-li pravda, že platí nějaký výrok o číslu n 

                                                 
22 R. Sorensen, Blindspots, str. 4 
23 R. Sorensen, Blindspots, str. 292-293 
24 R. Sorensen, Blindspots, str. 293 
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a zároveň platí, že platí-li stejný výrok o libovolném číslu i pak platí i o číslu i + 1, pak onen 

výrok platí o všech číslech větších jak n).25 

Sorensen však Smithovo řešení rázně zavrhuje. Podle něj je obětování Principu matematické 

indukce příliš velkou cenou za vyřešení paradoxu. Navíc upozorňuje, že zastánci redukce 

Paradoxu překvapivé písemky na Paradox hromady neodpověděli dostatečně na námitku 

vznesenou Binkleyem, že již první premisa je nepřijatelná, i když se zdá intuitivní. 

Sorensen dále poukazuje, že princip matematické indukce je nepodstatný pro vznik paradoxu. 

Pro jeho vznik není zapotřebí dokazovat něco o všech dnech před pátkem, ale většinou pouze 

o několika nemnoha dnech, k čemuž stačí opakované užití druhé premisy. Smithovu námitku, 

že se jedná o zcela jinou verzi paradoxu, zatímco v pravé verzi se bez principu matematické 

indukce neobejdeme považuje Sorensen za ad hoc.26 

Kritiky se dočkal i další z axiomů používaných Binkleyem běžně známý jako axiom pozitivní 

introspekce. Sorensen zmiňuje C. Harrisona, J. McLellanda a C.Chiharu. 

Argumentům těchto autorů bude věnována část poslední kapitoly. 

Dalším možným přístupem k řešení paradoxu jsou herně teoretické přístupy, které však zde 

nebudu podrobně zmiňovat.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 R. Sorensen, Blindspots, str. 293-295 
26 R. Sorensen, Blindspots, str. 324-327, N. Hall, How to Set a Surprise Exam, str. 34-35 
27 Více si o nich může čtenář přečíst v R. Sorensen, Blindspots na stranách 280-283 o jejich kritice pak na 
stranách 322-324. 
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Pro čtenářovu orientaci zde ještě na základě předchozího výčtu uvedu svou vlastní klasifikaci 

řešení paradoxu, nikoliv podle zvoleného přístupu k řešení paradoxu, nýbrž podle toho, v čem 

autoři příslušející do dané kategorie shledávají hlavní podstatu a příčinu paradoxu: 

 

1) Napadající studenta a jeho usuzování 

1a) Paradox předpovědi 

- Např. Weiss, Fraser a Meltzer zpochybňující správnost usuzování na základě 

zákona vyloučeného třetího. Sem spadají i Wright a Sudbury odmítající princip 

perzistence, nebo Smith odmítající užití matematické indukce. 

1b) Pseudoparadox 

- Quine, zpochybňující logickou korektnost studentova usuzování bez dalších 

předpokladů. 

1c) Paradox vágnosti 

- Hall či Dietl, kteří zpochybňují předpoklad, že iterováním indukčního kroku 

dostaneme výrok stejné důvěryhodnosti. 

1d) Paradox introspekce 

 Autoři odmítající princip introspekce, jako Harrison, či Mc. Lleland a Chihara. 

 

2) Napadající učitelovo oznámení 

2a) Pragmatický paradox 

- O’Connor, či Cohen, jenž pokládají učitelovo oznámení za sebezamítající, 

jelikož ho jeho vyřčení učiní nepravdivým. 

2b) Paradox nejednoznačnosti 

- Alexander, či Lyon, kteří vinili učitelovo ohlášení z nejednoznačnosti, nebo 

skrytého významu. 

2c) Auto-referenční paradox 

- Scriven a Shaw, kteří shledávají problém v auto-referenci učitelova oznámení 

a redukují jej na problém lháře, či jiný diagonální problém. 

2d) Epistemický paradox 

- Binkley, redukující paradox na epistemický Mooreův paradox. 

 

Ve druhé kapitole podrobně popíšu řešení 1a, 1b a 2c. Řešení 2a a 2b považuji se Sorensenem 

za zcela neuspokojivá a k popisu řešení 1c, 1d a 2d bude nejprve třeba zdůvodnit oprávněnost 

epistemického přístupu. 
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2.2. Klasifikace paradoxu jako paradoxu předpovědi 
 

Zpochybněním adekvátnosti klasické dvouhodnotové logiky k uchopení paradoxu se ubírali 

například Weiss a Meltzer. 

Weiss, jak již bylo zmíněno, chápe paradox především jako “Paradox předpovědi“ a shledává 

zásadní problém ve způsobu, jakým student argumentuje o budoucích alternativách. 

Sorensen v Stanfordské on-line Encyklopedii Filosofie dává řešení Weisse do souvislosti s 

klasickým Problémem Boží vševědoucnosti, který zní přibližně následovně: 

Pokud Bůh existuje a je vševědoucí, ví i to, co se teprve stane v budoucnosti. Jelikož vědění 

implikuje pravdu pak se vše, co Bůh ví, že se stane, také nutně musí stát. Budoucnost je tudíž 

jednoznačně určená, jelikož Bůh je vševědoucí a není možné, aby lidé měli svobodnou vůli.28 

Jako řešení tohoto rozporu středověcí filosofové popřeli, že by nahodilá tvrzení o budoucnosti 

měla pravdivostní hodnotu.29 Tím v podstatě rozvedli Aristotelovo řešení problému logického 

fatalismu v jeho De Interpretatione a argumentovali podobně, jako zastánci vícehodnotových 

logik, jak poznamenává Sorensen.30 

Také Weiss se ubírá podobnou cestou, když rozlišuje mezi distributivním (čili klasickým) a 

kolektivním (vztahujícím se na dosud ještě blíže nerozlišitelný soubor budoucích alternativ) 

významem spojky ‘nebo’ a cituje Aristotelovy De Interpretatione, když píše: 

 

Je veliký rozdíl mezi ‘Je pravda, že platí buď x, nebo non-x.‘ a ‚Je pravda, že 

platí x, nebo je pravda, že platí non-x‘. Mezi f(x ∨ x) a f(x) ∨ f(x). To První je 

nutná pravda, zatímco to druhé je pravda pouze pokud jsme izolovali x a non-

x, což je akt, který vyžaduje přesun ze světa pouhé možnosti do světa času, 

historie a skutečnosti. Stát se skutečným znamená změnit kolektivní ‘nebo‘ na 

distributivní.31 

 

Weiss dále zdůrazňuje, že časový prvek hraje rozhodující roli při vzniku paradoxu. Paradox 

vzniká jen pokud ředitelovo ohlášení předchází skutečnému dni konání písemky. Pokud by 

ředitel v poslední den pololetí oznámil studentům: „Ah… Promiňte! Zapomněl jsem vám říci, 

že na naší škole platí jisté neporušitelné pravidlo. Musí se zde konat písemka během nějakého 

předem neočekávaného dne. Prosím vyndejte si pera a pište odpovědi na následující otázky!“, 

                                                 
28 R. Sorensen, Epistemic Paradoxes, str. 4 
29 Nahodilostí je zde míněno, že tato tvrzení nejsou ani nutně pravdivá, ani nutně nepravdivá. 
30 R. Sorensen, Epistemic Paradoxes, str. 4 
31 P. Weiss, The Prediction Paradox  (Mind, 1952), str. 267 
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pak by jistě studenti byli písemkou překvapeni, ale k žádnému paradoxu by nedošlo. Proto 

Weiss odmítá, že ředitelovo oznámení je sebezamítající, jak se domnívali O’Connor a Cohen 

a věří, že se nemůže uskutečnit v poslední den. 

K paradoxu nedojde ani v případě, kdyby ředitel libovolného dne oznámil: „Na naší škole je 

neporušitelné pravidlo, že se musí konat písemka v libovolný, předem neočekávaný den. Ten 

den je zde!“ 

Proto Weiss zdůrazňuje, že paradox vzniká právě kvůli prodlevě mezi ohlášenou událostí a 

jejím aktuálním výskytem.32 

Zpochybněním běžného přesvědčení, že student může v předposlední den zvažovat pouze dvě 

alternativy, se zabývá Meltzer v článku “The Third Possibility“ (Mind, 1964). 

I Meltzerovo řešení se zakládá na popření adekvátnosti dvouhodnotové logiky pro uchopení 

tohoto problému. Meltzer, jako zastánce intuicionistické logiky, shledává v paradoxu důkaz 

neplatnosti zákona vyloučeného třetího, platného v klasické dvouhodnotové logice. 

Jako demonstraci neadekvátnosti tohoto zákona uvádí například “Paradox holohlavého“, jenž 

je variantou již zmíněného paradoxu hromady (místo odebírání zrnek písku jsou zde naopak 

přidávány vlasy na hlavu holohlavého člověka, dokud záhadně nepřestane být holohlavým), i 

když Meltzer nezdůrazňuje jeho strukturální podobnost s paradoxem překvapivé písemky. 

Meltzer jenom na uvedeném problému demonstruje, že pojem holohlavosti je vágní a že ne o 

každém člověku se dá jednoznačně říci zda je, či není holohlavý. Jako nejasné však chápe i 

některé otázky empirických věd, jako je například otázka, co je to život a jsou-li například 

viry živé.33 

Neadekvátnost zákona vyloučeného třetího i v tak exaktní disciplíně, jako v matematice, pak 

zdůvodňuje Meltzer následovně: 

 

A co jeho aplikace v matematice, jež by měla mít odpovídající míru přesnosti? 

Pokud se budeme dívat na matematiku jako systém striktní dedukce, ve kterém 

jsou všechny teorémy konečným počtem kroků odvoditelné z axiomů za 

použití explicitních odvozovacích pravidel, pak přirozený význam, jenž by měl 

být přiřazen zákonu vyloučeného třetího, by byl, že pro libovolné tvrzení A, 

jediné možnosti jsou, že buď A by mělo být odvoditelné, anebo ne-A by mělo 

být odvoditelné. Toto však zjevně není obecný případ.34 

                                                 
32 P. Weiss, The Prediction Paradox (Mind, 1952), str. 266 
33 B. Meltzer, The Third Possibility (Mind, 1964), str. 430 
34 B. Meltzer, The Third Possibility (Mind, 1964), str. 430-431 
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K demonstraci pochybnosti zákona vyloučeného třetího se Meltzer vrací k původní vojenské 

verzi paradoxu, a ukazuje na ní, že použití zmíněného logického zákona v usuzování vojáků 

má za důsledek nikoliv pouze neintuitivní, ale dokonce nesprávný závěr. 

V této verzi paradoxu velitel oznamuje své posádce konání překvapivého cvičení, které se má 

uskutečnit někdy během následujícího týdne (v anglosaských zemích začíná týden nedělí a 

končí sobotou). 

Stejně jako Weiss, poukazuje i Meltzer na fakt, že velitelovo oznámení může jen stěží být 

chápáno jako sporné, jelikož po tom, co si vojáci tak krásně zdůvodní, že se žádný pochod 

konat nemůže, může je velitel snadno překvapit pochodem v podstatě v kterýkoliv den. 

Chybu je tedy nutno hledat na straně posádky a její argumentace.35 

Meltzer se zamýšlí nad tím, jaké alternativy stojí před vojákem v předposlední den a dochází 

k závěru, že možnosti, které zvažuje: „Zítra nebude pochod“, nebo: „Zítra bude pochod a já o 

tom dnes vím.“, nejsou zcela vyčerpávající. Podle Meltzera zbývá totiž ještě jedna alternativa 

a to, že neexistuje žádná konečná procedura, jak rozhodnout, zda zítra bude pochod: 

 

Pokud však připustíme třetí možnost, situace se vyjasní následovně. Bylo 

možné usuzovat, že pokud se do sobotního rána žádný pochod neuskutečnil, 

pak je buď odvoditelné, že se uskuteční onoho dne, nebo je odvoditelné, že se 

neuskuteční onoho dne – a toto je ona třetí možnost – že není žádná konečná 

procedura, kterou by se dal výskyt pochodu onoho dne definitivně odvodit. 

Tato třetí možnost je ta správná, jelikož pokud kapitán nelhal, první implikuje, 

že pochod nebude překvapivý a druhá je ve sporu s oznámením, že se v tomto 

týdnu bude konat pochod. Pokud však kapitán záměrně lhal, pak zcela jasně 

také platí tato třetí možnost. To by byla logická situace v sobotu ráno. Proto 

názor posádky, že se pochod nemůže uskutečnit v sobotu, není logicky 

udržitelný a celý argument ohledně možných výskytů pochodu během 

ostatních dnů až po pondělek zkolabuje.36 

 

Přístup Meltzera a Weisse je v mnohem podobný, jelikož oba zpochybňují úsudek, jimž si 

student v předposlední den vybírá ze dvou jasných alternativ. Meltzer však používá pro svou 

argumentaci známé námitky vůči klasické logice z řad obhájců intuicionistické logiky a proto 

dokáže své intuice popsat pomocí již zavedených logických pojmů. 

                                                 
35 B. Meltzer, The Third Possibility (Mind, 1964), str. 432 
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Přesto je možné vznést námitku, že vina nemusí nutně být v klasické dvouhodnotové logice 

jako takové, ale v tom, že ji vojáci nesprávně používají. 

Již Quine, ve své kritice Weissova článku, ukázal, že před studentem stojí v předposlední den 

dokonce čtyři různé alternativy, a že jeho argumentace, ve své naivní formě bez dodatečných 

předpokladů, selže i za použití zákona vyloučeného třetího. 

Stačí pokud rozlišíme mezi výroky: „Písemka se bude konat v den d.“ a „K ví, že se písemka 

bude konat v den d.“ a nebudeme předpokládat, že je mezi nimi nějaká souvislost. 

Z Meltzerova článku však není úplně jasné, jak rozumí kapitánovu příslibu, že cvičení bude 

překvapivé, zdá se však, že podobně jako před ním Shaw, implicitně interpretuje překvapivost 

jako nedokazatelnost a pak zdůrazňuje souvislost mezi dokazatelností nějakého tvrzení a jeho 

intuicionistickou pravdivostí. 

Aby bylo možné Meltzerův přístup lépe posoudit, bylo by zapotřebí, aby vyjasnil jak rozumí 

výrazům jako neočekávané, nebo nemohou vědět. Není totiž zcela jasné, proč by zrovna 

v případě sobotního konání cvičení neměla existovat nějaká konečná rozhodovací procedura, 

která by se zakládala například na odvození z velitelova oznámení, a kterou by mohli vojáci 

již sobotního rána použít.37 

Zdá se, že Meltzer, stejně jako Weiss, vidí příčinu paradoxu v tom, že posádka argumentuje o 

budoucnosti. 

Zásadní námitku proti podobným snahám vidět příčinu problému v časové posloupnosti uvádí 

Sorensen, když poukazuje na skutečnost, že paradox se dá přeformulovat tak, že v něm čas 

nehraje žádnou roli. Tuto novou verzi nazývá Paradox určeného studenta: 

 

Robinson Crusoe objevil kromě Pátka další čtyři domorodce a pojmenoval je 

po zbývajících dnech pracovního týdne. Crusoe se rozhodl, že je naučí 

anglickou historii. Protože jeho možnosti byly omezené, mohl zadat písemku 

pouze jedinému studentovi. Jelikož chtěl, aby písemka byla překvapivá, 

nejprve seřadil studenty podle pořadí dnů tak, že Pátek viděl na záda Čtvrtka a 

všech před Čtvrtkem a Čtvrtek viděl na záda Středy, Úterka a Pondělka (ale ne 

na záda Pátka, neboť Pátek stál za ním) a tak dále. Robinson Crusoe potom 

ukázal studentům čtyři stříbrné hvězdy a jednu zlatou. Oznámil jim, že umístí 

zlatou hvězdu na záda studenta, který bude psát písemku a stříbrnou hvězdu na 

záda ostatních. Dále, že písemka bude překvapením v tom smyslu, že určený 

                                                                                                                                                         
36 B. Meltzer, The Third Possibility (Mind, 1964), str. 432-433 
37 Přesto však Meltzerova intuice není neopodstatněná, neboť existuje souvislost mezi intuicionistickou logikou a 
epistemickou logikou S5. 
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student (ten se zlatou hvězdou) nebude vědět, že on je určeným studentem, 

dokud studenti nerozpustí formaci (přesto že ostatní to mohou vědět). Jeden ze 

studentů namítl, že taková písemka je nemožná: ‘Všichni víme, že Pátek 

nemůže být určený student, neboť pokud by byl, pak by před sebou viděl čtyři 

stříbrné hvězdy a usoudil by, že má na zádech zlatou. Pak by však věděl, že je 

určený student. Určený student ale nemůže vědět, že je určený student;  spor. 

Všichni víme, že Čtvrtek nemůže být určený student, protože pokud by byl, 

viděl by před sebou tři stříbrné hvězdy, a jelikož na základě předchozí úvahy 

ví, že Pátek není určeným studentem, byl by schopný usoudit, že je určeným 

studentem. Stejně tak i Středa, Úterý a Pondělí mohou být vyloučeni. Proto je 

písemka nemožná.‘ Robinson Crusoe se usmál a nechal je rozpustit formaci, 

Středa byl překvapený, když se dozvěděl, že má na zádech zlatou hvězdu a že 

je tudíž určeným studentem a bude psát písemku. […] Ve skutečnosti všechny 

analýzy, které přisuzují času zásadní roli v paradoxu jsou odepsány. Konkrétně 

bychom měli odmítnout jak Weissovu, tak Fraserovu analýzu.38 

 

S uvedenou verzí paradoxu by měl asi Meltzer potíže, jelikož by musel obhajovat 

poněkud neintuitivní přesvědčení, že neexistuje žádná konečná procedura, kterou by 

mohl Čtvrtek definitivně rozhodnout, zda Pátek je určený student, nebo není. 

 

2.3. Klasifikace paradoxu jako pseudoparadoxu 
 

O rok později než Weiss vydává svůj článek “On a so-called paradox“ (Mind, 1953) i Quine. 

Již podle názvu článku lze usoudit, že Quine nebere paradox překvapivé písemky příliš vážně. 

Jako před ním Weiss shledává Quine chybu nikoliv na straně soudce (Quine používá verzi 

známou jako Paradox oběšence) oznamujícího odsouzenci, že bude nečekaně popraven, ale na 

straně odsouzence, který pro svou následnou argumentaci nemá dostatečné důvody. 

Na rozdíl od Weisse však Quine považuje klasickou dvouhodnotovou logiku jako adekvátní 

nástroj k uchopení paradoxu a odmítá jakoukoliv snahu o zpochybňování zákona vyloučeného 

třetího jakožto naprostou zoufalost.39 

Podle Quinea, stejně jako podle Meltzera, odsouzenec špatně analyzuje možnosti, které před 

ním stojí v předposlední den: 

                                                 
38 R. Sorensen, Blindspots, str. 317 - 318 
39 W.V.O. Quine, On a So-called Paradox (Mind, 1953), str. 65 
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Pokud by K v neděli odpoledne usuzoval korektně, usuzoval by následovně: 

‘Musíme rozlišit čtyři případy: První, že budu oběšen zítra v poledne a že to 

nyní vím (ale já to nevím); druhý, že nebudu oběšen zítra v poledne a že to 

nyní vím (ale já to nevím); třetí, že nebudu oběšen zítra v poledne a že to nyní 

nevím; a čtvrtý, že budu oběšen zítra v poledne a že to nyní nevím. Poslední 

dvě alternativy představují otevřené možnosti a ta poslední ze všech by splnila 

rozsudek. Raději než abych vinil soudce z protiřečení si, posečkám s úsudkem 

a budu doufat v to nejlepší.‘40 

 

Quine dále argumentuje, že paradox se nebude konat ani v jednodenní verzi: 

 

K-ovo selhání může být ukázáno v ještě ostřejším světle, pokud položíme za n 

1 a obnovíme motiv oběšení. Soudce řekne K-ovi v neděli odpoledne, že K 

bude oběšen následujícího poledne a že mu tato skutečnost zůstane neznáma až 

do osudného rána. Pak by K mohl protestovat už tehdy, že soudce si protiřečí. 

A pak by mohl popravčí vyrušit K-a z jeho uspokojení v 11:55 příštího rána a 

ukázat, že soudce neřekl nic spornějšího, než prostou pravdu. 41 

 

Podle Quinea soudcovo oznámení evidentně nijak neovlivňuje znalosti odsouzence a i po jeho 

vyslechnutí zůstává odsouzenec stejně neinformován, jako před ním. Quine zdůvodňuje svůj 

názor následovně: 

 

Předpokládejme tudíž, že matematik pracující na Fermatově větě bude dočasně 

předpokládat, z důvodu prozkoumání důsledků, že Fermatova věta je pravdivá. 

Tímto však ale nepředpokládá, ani jako hypotézu pro účel nějakého argumentu, 

že ví, že Fermatova věta je pravdivá. Rozdíl si můžeme uvědomit, vezmeme-li 

v úvahu, že druhá hypotéza by byla v dané situaci kontrafaktuální, zatímco 

první by stále mohla i nemusela platit.42 

 

                                                 
40 W.V.O. Quine, On a So-called Paradox (Mind, 1953), str. 66-67 
41 W.V.O. Quine, On a So-called Paradox (Mind, 1953), str. 66 
42 W.V.O. Quine, On a So-called Paradox (Mind, 1953), str. 66 
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Odsouzenec tudíž, chce-li věřit soudcově ohlášení, může usuzovat na základě hypotézy, že 

bude zítra překvapivě popraven, spor však lze odvodit z naprosto jiné hypotézy a to, že ví, že 

bude zítra překvapivě popraven. 

Jak poznamenává Sorensen, Quine vidí v paradoxu jen reductio ad absurdum předpokladu, že 

odsouzenec vlastně ví, že soudcovo oznámení je pravdivé.43 

Quine, jak ostatně vyplyne při důsledné formalizaci paradoxu, má úplnou pravdu v tom, že 

bez dodatečných předpokladů (například o odsouzencově budoucí paměti a permanentním 

zdraví jeho kognitivních schopností, nebo o naprosté důvěryhodnosti soudce a jeho oznámení) 

je odsouzencova argumentace neúplná a selhávající.  

Čím si však Quine vysvětluje zmatení, které příběh vyvolává? Podle něj má paradox tendenci 

uvádět mást svou podobností s důkazem reductio ad absurdum. Toto zmatení je důsledkem 

záměny odsouzencovy hypotézy z prvního dne, že soudcovo oznámení bude splněno a jeho 

hypotézy z prvního dne, že předposlední den bude vědět, že oznámení bude splněno. 

Hall shrnuje Quineovu argumentaci ve své kritice jeho přístupu: 

 

Advokát zmíněného přístupu může uvést více důvodů, proč se zdá studentův 

argument tak přesvědčivý: 

(i) Pokud někdo korektně dokázal p, pak je samozřejmě oprávněn pokládat 

za dokázané i tvrzení, že je někdo opodstatněně přesvědčen o p – za 

předpokladu, že důkaz nebyl prováděn v hypotetické rovině. Je příliš 

snadné přehlédnout rozdíl mezi různými kontexty argumentace.  

(ii)  Je příliš snadné zamlžit rozdíl mezi tím, o čem je student opodstatněně 

přesvědčen ohledně hypotetických situací, o nichž uvažuje a tím, o čem 

je opodstatněně přesvědčen v rámci těchto hypotetických situacích. 

(iii) Je příliš snadné předpokládat, že student je opodstatněně přesvědčen o 

učitelovu oznámení.44 

 

To, že Quine nevidí žádnou souvislost mezi soudcovým ohlášením a znalostmi odsouzence je 

však na pováženou. Zdá se nám samozřejmé, že odsouzenec je soudcovým oznámením nějak 

informován a že jeho znalosti asi budou jiné po vyslechnutí ohlášení a před ním. 

Většina pozdějších autorů odmítala Quineovu analýzu jako nedostatečnou, jelikož Quine 

zcela nevysvětlil svůj názor, že odsouzencovy znalosti se soudcovým ohlášením naprosto 

nijak nesouvisí, i když je intuitivní domnívat se, že ano. 

                                                 
43 R. Sorensen, Epistemic Paradoxes, str. 4 
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Sorensen zmiňuje Quineův přístup v souvislosti s filozofem D. Humem, který poukázal na 

nemožnost dosáhnout jistého vědění o budoucnosti, nebo pomocí empirické indukce. Quine, 

stejně jako Hume, se domnívá, že pokud by vědění vyžadovalo jistotu, pak ve skutečnosti nic 

nemůže být věděno. Proto Quine usuzuje, že znalost ve skutečnosti není nic jiného, než pevné 

pravdivé přesvědčení.45 

Ptát se po nějaké objektivní opodstatněnosti přesvědčení je tudíž vědecky zastaralé; abychom 

pokládali nějaké pravdivé přesvědčení za něčí vědění, je spíše zapotřebí abychom určili, jak 

velkou subjektivní důvěru mu onen člověk přikládá. Jak velká však taková důvěra musí být 

nelze jednoznačně říci, protože vědění je i podle Quinea vágní pojem. 

Sorensen dále zmiňuje, že Hume je znám i pro svůj princip, že z toho co je, nelze usuzovat na 

to, co by mělo být, a že Quine tento princip interpretuje v tom smyslu, že z toho co jest, nelze 

usuzovat na to, o čem by kdo měl být přesvědčen a proto nelze určit, co je ono opodstatněné 

přesvědčení. 

Z toho důvodu Quine přirovnává přemítání epistemologů o kritériích opodstatněnosti 

nějakého přesvědčení k přemítání o flogistonu a domnívá se, že nám k otázkám vzniku 

přesvědčení a znalostí, může říci více spíše psychologie. 

Quineův názor nazývá Sorensen epistemickým eliminativismem a poukazuje, že se na něj 

vztahuje námitka o nekonzistenci a neudržitelnosti.46 

Také Hall se kloní k tomu, že pojmu opodstatněné přesvědčení lze dát rozumný smysl: 

 

Teď je řada na vás: Najděte pravou minci. Připravte se hodit jí 100x, nebo 

dokud nepadne panna, cokoliv nastane dříve. Připraveni? Nyní zvažte svůj 

epistemický stav. Můžete mít opodstatněné přesvědčení, že nastane první hod, 

kdy padne panna. Také můžete mít opodstatněné přesvědčení, že tento hod 

přijde jako překvapení, v tom smyslu, že okamžitě před tímto hodem nebudete 

opodstatněně přesvědčeni, že na minci padne právě panna (protože okamžitě 

před hodem to budete pokládat za stejně pravděpodobné, jako že padne orel.) 

[...] 

(Neříkejte, že opodstatněné přesvědčení vyžaduje jistotu, takže to bude 

vyžadovat nekonečný počet hodů – pokud ovšem nejste ochotni také připustit, 

že nemáme skoro žádná netriviální opodstatněná přesvědčení.) 47 

                                                                                                                                                         
44 N. Hall, How to Set a Surprise Exam, str. 12 
45 R. Sorensen, Epistemic Paradoxes, str. 3 
46 R. Sorensen, Epistemic Paradoxes, str. 4 
47 N. Hall, How to Set a Surprise Exam, str. 18 
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Hall navíc dále dokazuje, že v případě vícedenní verze paradoxu je právě nedostatek dalších 

předpokladů důvodem, proč už nelze předpoklad, že odsouzenec ví, že soudcovo oznámení je 

pravdivé, dovést ke sporu.48 

Tento rozpor dodáním dodatečných předpokladů překonává například Binkley, o jehož řešení 

ještě bude řeč. K tomu je však nejprve zapotřebí paradox nějak zformalizovat a teprve potom 

se lze bavit o vhodnosti či nevhodnosti těchto předpokladů. 

Quienovým příspěvkem se však paradox dostává z čistě logické na epistemologickou úroveň. 

Je jasné, že bez nějakého vymezení epistemických pojmů nemůžeme paradox jednoznačně 

uchopit a zkoumat pomocí logických nástrojů, neboť bychom jen dospěli k neuspokojivému a 

neintuitivnímu závěru, že odsouzencova argumentace je logicky nekorektní. 

 

2.4. Klasifikace paradoxu jako paradoxu auto-reference 
 

Jak již bylo řečeno, O’Connor a Cohen viděli problém na straně učitelova oznámení, jelikož 

jej chápali jako v jistém smyslu pragmaticky auto-referenční. 

Ještě dále zašel ve své analýze učitelova oznámení Shaw, který ve svém článku “The Paradox 

of the Unexpected Examination“ (Mind, 1958) shledává oznámení auto-referenčním už na 

sémantické rovině. 

Shaw se, na rozdíl od zmíněných předchůdců, pokouší o hlubší analýzu pojmu překvapení a 

používá verzi, v níž ředitel školy oznamuje studentům závazná školní pravidla (Shaw zjevně 

směřuje k pojetí paradoxu jakožto axiomatické teorie): 

 

Několik řešení paradoxu bylo navrženo v předchozích vydání Mindu, ale zde 

chci obhájit, že podstata paradoxu je známého auto-referenčního druhu. 

Abychom nahlédli, že je tomu tak, je pouze nezbytné explicitně a jednoznačně 

určit, co je míněno ‘věděním‘, že písemka se uskuteční příštího dne. Ve svém, 

výše uvedeném argumentu, studenti používali ‘vědění‘ ve smyslu ‘schopnost 

předvídat, za předpokladu, že školní pravidla nejsou porušena.‘ […] 

(Pokud bychom namísto toho přijali vágní lidový pojem ‘vědění‘, pak bychom 

snad mohli souhlasit s Profesorem Quinem, že neočekávaná písemka by se 

mohla uskutečnit i během jednoho dne; ale podle mého názoru tohle by bylo 

                                                 
48 N. Hall, How to Set a Surprise Exam, str. 15-16 
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spíše vyhýbání se paradoxu, než jeho řešení.) Pokud tedy souhlasíme 

s nahrazením ‘překvapivá‘ za ‘neodvoditelná z určitých specifikovaných  

školních pravidel‘, obdržíme čistě logickou situaci, s pravidly fungujícími 

jakožto axiomy, a každý paradox který za této situace obdržíme musí být 

logický a ne jiného druhu, jak bylo naznačováno v předchozích diskuzích. 49 

  

Shaw se evidentně domnívá, že paradox nemá žádnou souvislost s epistemologií a že 

epistemologický pojem vědění se dá nahradit logickým pojmem odvoditelnosti. Dále 

navrhuje následující školní pravidla: 

 

Pravidlo 1: V jeden den následujícího pololetí se bude konat písemka. 

Pravidlo 2: Tato písemka bude překvapivá, ve smyslu, že se uskuteční v takový 

den, že až do večera předchozího dne nebudou studenti schopní odvodit pouze 

z pravidla 1, že se tato písemka uskuteční následující den.50 

 

Shaw záměrně formuluje školní pravidla tak, že vylučuje vznik paradoxu, pokud by studenti 

měli i nějaké jiné zdroje informací pro své usuzování, než školní pravidla a pochopitelně, na 

což ovšem Shaw explicitně ve svých definicích nepamatuje, své znalosti o tom, ve které dny 

se písemka nekonala. Shaw na základě těchto definic dochází k závěru: 

 

Poslední den je tudíž vyloučen jako možný den písemky, neboť by porušil 

Pravidlo 2. Avšak jakýkoliv jiný výběr dne písemky by splnil jak Pravidlo 1, 

tak Pravidlo 2. Tudíž v tomto případě nevzniká žádný paradox; pravidla jsou 

bezesporná a splněná jakýmkoliv výběrem dne zkoušky kromě posledního dne 

pololetí.51 

 

Shaw se dále zamýšlí nad možností přidání dalších n pravidel, kde pravidlo n by vyloučilo 

možnost odvodit den konání písemky na základě pravidel 1…n-1. V případě, že n-1 by byl 

počet dnů pololetí, tvořila by pravidla 1...n nesplnitelnou množinu tvrzení. To, že v paradoxu 

je student schopen z pravidel školy schopen odvodit spor, je podle Shawa důsledkem toho, že 

ředitelovo ohlášení by se formalizovalo takto: 

 

                                                 
49 R. Shaw, The Paradox of the Unexpected Examination (Mind, 1958), str. 382-383 
50 R. Shaw, The Paradox of the Unexpected Examination (Mind, 1958), str. 383 
51 R. Shaw, The Paradox of the Unexpected Examination (Mind, 1958), str. 383 
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Pravidlo 2*: Tato písemka bude překvapivá, ve smyslu že se uskuteční 

v takový den, že do večera předchozího dne nebudou žáci schopní vydedukovat 

pouze z pravidel 1 a 2*, že se písemka uskuteční následující den.52 

 

Toto pravidlo je však auto-referenční a proto nepřijatelné. 

Narozdíl od svých předchůdců si Shaw uvědomuje, že bez nějaké rozumné interpretace pojmu 

překvapení nelze paradox rozumně řešit, pouze jej obcházet. Přesto ale způsob, jakým Shaw 

pojem překvapení vykládá není úplně přesvědčivý. 

Shaw konstruuje pravidlo 2*, které se mu nelíbí, čímž poněkud učitelovo ohlášení posouvá, 

neboť omezení dokazovacích prostředků na zvolená pravidla si zvolil sám a v žádné z verzí 

paradoxu nic o prostředcích, které má student k dispozici, nic nepraví. 

Hall píše: 

 

Budu ignorovat takové interpretace příběhu, podle kterých je učitelčino 

oznámení (nejasně) auto-referenční. Podle takových interpretací, učitelka 

neříká pouze, že pro nějaké i se bude v den i konat písemka, ale studenti o tom 

nebudou předem opodstatněně přesvědčeni; místo toho říká, že písemka se 

bude konat nějakého dne í a studenti tomu nebudou předem oprávněně věřit na 

základě jejího oznámení. 

Jak se dále postupuje záleží na porozumění významu ‘na základě‘. Montague a 

Kaplan (kteří chápou příběh pomocí pojmu vědění, ne opodstatněného 

přesvědčení) produkují postup, jak učitelčino prohlášení učinit nejen auto-

referenčním, ale paradoxně auto-referenčním, podobně jako paradox lháře. 

Avšak paradox nesouvisí s věděním per se; Nahraďte vědět jakýmkoliv jiným 

modálním operátorem se správnou množinou minimálních vlastností a 

dostanete stejný paradox. Každopádně, auto-referenční interpretace mě zarážejí 

jako celkem pochybené, neboť učitelčino oznámení je dokonale – a tudíž, zdá 

se, neparadoxně – pravdivé.53 

 

Předpoklad, že studenti nemají žádné jiné zdroje informací je sice nutný ke vzniku paradoxu; 

kdyby studenti měli i jiné zdroje informací, pomocí nichž by byli schopni odvodit den konání 

písemky, učitelovo ohlášení by pak bylo jednoduše nepravdivé a k žádnému paradoxu by 

                                                 
52 R. Shaw, The Paradox of the Unexpected Examination (Mind, 1958), str. 384 
53 N. Hall, How to Set a Surprise Exam, str. 3-4 
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nedošlo; avšak je spíše předpokladem každé rozumné interpretace paradoxu a nikoliv součástí 

samotného ředitelova oznámení. Shawa však evidentně více zajímá ředitelovo oznámení samo 

o sobě a skutečnost, že ředitel může zadat písemku navzdory argumentaci studentů, mu už 

nepřijde hodna pozornosti. 

Každopádně je rozumné jednoznačně a explicitně popsat prostředky, které mají studenti pro 

svou argumentaci k dispozici. Binkley píše: 

 

Nepochybně paradox obsažený v příběhu souvisí s myslí (studentů) a toho, co 

mohou vědět nebo usuzovat a stejně jasně nesouvisí s nahodilými překážkami, 

které jim mohou ztížit získávání znalostí (defektní inteligence, selhání paměti, 

apod.) ani s náhodnými výpomocemi (jasnozřivost, učitel neopatrně odhalující 

onen den, apod.) 54 

 

Tím Binkley jasně vymezuje rámec, ve kterém se příběh odehrává, aniž by jej činil součástí 

učitelova prohlášení. Dále na adresu pokusů o auto-referenční přístup píše: 

 

Ve snaze abstrahovat od všech nahodilých elementů situace spousta autorů 

navrhuje formulaci v termínech dokazatelnosti. [...] Zdá se mi však, že takové 

přístupy míjí jádro obtíží, které spočívá v tom, že bezchybné studentovo 

usuzování je jaksi zmařeno aktuálním výskytem slíbené, ale zdánlivě nemožné, 

písemky.55 

 

Sorensen navíc odmítá, že by vědění a odvoditelnost byly zaměnitelné pojmy. Píše: 

 

Tvrzení ‘a dedukuje p‘ ani neobsahuje ani není obsažen v ‘a ví p‘. Stejně ‘a 

korektně dedukuje, že  p‘ a ‘a ví p‘ jsou vzájemně nezávislé.56 

 

Dodává však, že přestože auto-referenční přístupy nejsou věrné původnímu paradoxu měli 

alespoň štěstí, že se přiblížili jinému zajímavému středověkému paradoxu, jehož autorem je 

Pseudo Scotus, a který skutečně má stejnou strukturu jako Paradox lháře.57 

                                                 
54 R. Binkley, The Surprise Examination in Modal Logic (Mind, 1968) 
55 R. Binkley, The Surprise Examination in Modal Logic (Mind, 1968) 
56 R. Sorensen, Blindspots, str. 299. Pro porovnání nezávislosti logik S4 (epistemické) a GL (dokazatelnosti) viz. 
G.E. Hughes, M.J. Creswell, A new Introduction to Modal Logic 
57 R. Sorensen, Blindspots, str. 299 
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3. Formalizace paradoxu 
3.1. Formalizace paradoxu pomocí modálních logik 
 

V předešlé kapitole jsme si ukázali, že formální popis vlastností pojmu neočekávanosti je 

předpokladem k jakémukoliv rozumnému uchopení Paradoxu překvapivé písemky. Také jsme 

si ukázali, že tento pojem nelze zaměňovat za pojem nedokazatelnosti. 

Jak ale formálně popsat vlastnosti nějakého pojmu? Jeden možný přístup je pokusit se pojem 

neočekávanosti explicitně definovat pomocí základnějších pojmů, v našem případě pomocí 

pojmů vědění a opodstatněné přesvědčení. Pak bude ale zapotřebí nějak popsat i význam 

zmíněných pojmů. Tady se však už žádné rozumné explicitní definice nenabízejí. 58 

Druhý přístup je chápat zmíněné pojmy jako primitivní a podat nějaký jejich implicitní popis. 

Průkopnickou prací ve snahách logicky popsat pojem vědění (pomocí epistemických logik) a 

přesvědčení (pomocí doxastických logik) byla Hintikkova práce “Knowledge and Belief“, ve 

které byly popsány základy sémantiky daných pojmů na základě jejich určité podobnosti 

s klasickými modálními pojmy nutnosti a možnosti. 

Ačkoliv se zdá, že vědění (případně přesvědčení), je vhodné interpretovat jako binární relaci 

mezi nějakým individuem schopným poznání (agentem), a nějakým faktem, reprezentovaným 

formulí libovolné námi zvolené logiky, pro úvahy, v nichž předem předpokládáme pevný a 

konečný počet agentů, si vystačíme pouze s n různými modálními operátory n(p), které lze 

interpretovat jako: „agent n ví, že p (je pravda)“, případně: „agent n je přesvědčen, že p (je 

pravda)“ apod.59 

Jednoduchým přidáním n modálních operátorů do jazyka námi předem zvolené logiky a jejich 

následnou axiomatizací získáme adekvátní nástroj k popisu sémantiky zmíněných pojmů. Pro 

potřebu popsání Paradoxu překvapivé písemky si pak vystačíme s klasickou dvouhodnotovou 

výrokovou logikou. 

Pro fungování klasické verze paradoxu se dále můžeme v popisu omezit na případ, kdy je ve 

třídě pouze jeden student a indexování podle agentů vypustit. 60 

Přesto však bude třeba indexovat modální operátory, aby se rozlišilo studentovo přesvědčení 

v různé dny. 

Ačkoliv se nabízí další možnosti formalizace časového prvku, například pomocí temporálních 

modálních operátorů, Binkley i Hall volili postup indexování doxastického operátoru, což je 

                                                 
58 Další možnosti jak interpretovat pojem “vědění“ popisuje Jan Izdný, Epistemické logiky, str.11 
59 Jan Izdný, Epistemické logiky, str.11 
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mnohem přehlednější. Navíc je tato formalizace použitelná i pro Paradoxu určeného studenta, 

kde sice čas nehraje žádnou roli, ale kde je zapotřebí více agentů. 

Pomocí doxastických (epistemických) logik pak budeme moci dát nějaký rozumný význam té 

části učitelova ohlášení, ve které slibuje, že písemka bude pro studenty neočekávaná. 

Pojem neočekávanosti budeme definovat pomocí pojmů vědění a přesvědčení, jejichž popis 

podáme v příští podkapitole, vypsáním konkrétních axiomů, které dané pojmy musí splňovat. 

Popisu sémantiky zmíněných pojmů nebude v této práci věnována pozornost, neboť znalost 

sémantiky není zásadní ani pro nahlédnutí korektnosti uváděných odvození.61 

Pokusme se však nejprve zamyslet nad dalším možným pojmem, pomocí kterého by bylo 

možné paradox formulovat a to nad pojmem překvapení. Nabízí se následující definice: 

 

1) Řekneme, že agent n je překvapen faktem p, pokud agent n do určitého časového okamžiku 

t věděl, že non-p a v čase n  se dozvěděl, že p. 

 

Problémem však je, že tradičně se předpokládá, že vědění implikuje pravdivost. Ačkoliv se 

v definici o pravdivosti p nic netvrdí, z uvedeného předpokladu a definice vyplývá, že agent 

může být překvapen pouze, pokud v čase t dojde ke změně pravdivostní hodnoty p a zároveň 

s tím se n o této změně bezprostředně dozví (jinak by n věděl něco, co už není pravda, což 

nelze), kupříkladu stane-li se n svědkem své výhry v loterii. 

Překvapen však může být i někdo, kdo se právě dozvěděl, že neexistuje největší prvočíslo, či 

že sudých čísel je stejně jako všech přirozených, zatímco do té doby byl (mylně) přesvědčen, 

že opak je pravdou. Jako vhodnější se tudíž jeví definice: 

 

2) Řekneme, že agent n je překvapen faktem p, pokud agent n do určitého časového okamžiku 

t měl přesvědčení, že non-p a v čase n se dozvěděl, že p. 

 

I taková formulace však není zcela nevyhovující. Člověk bude nejspíše překvapen i nějakou 

informací o jejíž pravdivosti, či nepravdivosti nejenže před tím nevěděl vůbec nic a ani o ni 

neměl utvořené žádné přesvědčení, například dozví-li se, že jeho přítel vyhrál v loterii, aniž 

by předtím vůbec věděl, že si jeho přítel vsadil. 

Jelikož nepředpokládáme vševědoucnost agenta jako vhodnější se jeví následující definice: 

 

                                                                                                                                                         
60 viz. N. Hall, How to Set a Surprise Exam, str. 2 
61 Sémantika je popsána např. v G.E. Hughes, M.J. Creswell, A new Introduction to Modal Logic 
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3) Řekneme, že agent n je překvapen faktem p, pokud agent n do určitého časového okamžiku 

t neměl přesvědčení, že p a v čase n  se dozvěděl, že p. 

 

Zdá se však, že někdo může být překvapen i nepravdivou informací, pokud jí ochotně uvěří. 

Schopný iluzionista v cirkuse dokáže překvapit publikum tím, že je přesvědčí o tom, že vytáhl 

z klobouku králíka. Můžeme tudíž přijmout následující definici: 

 

4) Řekneme, že agent n je překvapen faktem p, pokud agent n do určitého časového okamžiku 

t neměl přesvědčení, že p a v čase n získal přesvědčení o pravdivosti p. 

 

Z předchozí definice však není jasné, čím byla zmíněná změna přesvědčení způsobena a jaký 

má vztah ke skutečným událostem. Těžko může být někdo překvapen tím, že se z vlastní vůle 

rozhodne změnit své přesvědčení, aniž by pro tuto změnu měl nějaký pádný důvod způsobený 

změnou stavu vnějšího světa. 

Proto by asi bylo vhodné požadovat, aby změna přesvědčení n byla v nějakém příčinném 

stavu ve vztahu ke světu, v ideálním případě k nějaké evidenci ohledně p. Naši definici proto 

upravíme následovně: 

 

5) Řekneme, že agent n je překvapen faktem p, pokud agent n do určitého časového okamžiku 

t neměl opodstatněné přesvědčení, že p a v čase n získal opodstatněné přesvědčení, že p. 

 

I když pomineme psychologické faktory, jako že k překvapení dojde pouze pokud předchozí 

přesvědčení n bylo dostatečně pevné a n má jisté psychické dispozice k silným a impulzivním 

emotivním reakcím na nové informace, jistému psychologismu přece jen neujdeme. 

Není jasné, jak lze definovat opodstatněné přesvědčení, chceme-li jej odlišit od náhodného 

přesvědčení tím, že budeme požadovat nějakou relevantní příčinu pro jeho vznik, a zároveň 

od něm nutně nepředpokládáme, že je pravdivé, jako o vědění. Nezbude nic jiného, než vzít 

opodstatněné přesvědčení jako základní pojem, popisujíce jen jeho intuitivní vlastnosti a jeho 

explicitní definici pak přenechat psychologům, filozofům, či lingvistům. 
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3.2. Epistemické a doxastické interpretace modálních logik 
 

Značení 1: 

Proměnné pro formule výrokové modální logiky budeme značit malými písmeny latinské 

abecedy a proměnné pro libovolné (atomické nebo složené) formule výrokové modální logiky 

velkými písmeny latinské abecedy. 

Výrokovou logiku (klasickou) značme VL, modální výrokovou logiku (s n modalitami) nad 

VL, značme MVLn. 

 

Definice 1: 

Buď n libovolné přirozené číslo 

1) Všechny atomické formule VL jsou atomické formule MVLn. 

2) Je-li A formule MVLn, je i ¬A formule MVL. 

3) Jsou-li A a B formule MVLn, jsou i (A ∧ B), (A ∨ B) a (A → B) formule MVLn. 

4) Je-li A formule MVLn, i ≤ n přirozené číslo, pak i iA je formule MVLn. 

5) Žádná jiným způsobem utvořená slova nejsou formule MVLn. 

 

 

Definice 2: 

Hilbertovský kalkul pro klasickou výrokovou logiku má následující axiomová schémata: 

 

H1: A → (B → A) 

H2: (A → (B → C)) → ((A → B) → (A → C)) 

H3: (A → B) → ((A → ¬B) → ¬A) 

H4: ¬¬A → A  

H5: (A ∧ B) → A, (A ∧ B) → B 

H6: A → (B → (A ∧ B)), A → (B → (B ∧ A)) 

H7: (A → C) → ((B → C) → ((A ∨ B) → C)), (A → C) → ((B → C) → ((B ∨ A) → C)) 

H8: A → (A ∨ B), A → (B ∨ A) 

A odvozovací pravidlo Modus Ponens (MP): A → B, A / B 
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Kalkul pro příslušnou výrokovou modální logiku s n modalitami z něho obdržíme přidáním 

vhodné kombinace axiomových schémat a odvozovacích pravidel. V případě, že se chceme 

omezit na zkoumání doxastických a epistemických logik, budou pro nás relevantní pouze níže 

uvedená schémata: 

 

K: i(A → B) → ( iA → iB)  (kde i ≤ n) 

T: iA → A     (kde i ≤ n) 

D: iA → ¬ i¬A    (kde i ≤ n) 

4: iA → i iA    (kde i ≤ n) 

5: ¬ iA → i¬ iA    (kde i ≤ n) 

A odvozovacího pravidla Necessitation (NEC): A / iA (kde i ≤ n) 

 

Tradičně jsou logiky vzniklé kombinací uvedených schémat značeny následovně: 

 

        LOGIKA        SCHÉMATA         LOGIKA        SCHÉMATA 

Kn K D4n K, D, 4 

Tn K, T D5n  K, D, 4, 5 

Dn K, D S4n K, T, 4 

  S5n K, T, 4, 5 

 

 

Systémy D4n a D5n se používají pro doxastické logiky a systémy S4n a  S5n pro epistemické 

logiky. Povšimněme si, že v doxastických logikách je schéma T, které požaduje, aby vědění 

bylo vždy pravdivé, nahrazen slabší verzí axiomem D, který pouze požaduje, aby přesvědčení 

bylo konzistentní. Vědění pak můžeme definovat jako pravdivé opodstatněné přesvědčení.62 

 

Značení 2: 

Jelikož v epistemických logikách S4n a S5n odpovídá modální operátor vědění, budeme jej 

značit písmenem H (od anglického “Knowledge“) a v doxastických logikách D4n a D5n 

odpovídá modální operátor přesvědčení, budeme jej značit B (od anglického “Belief“). 

 

 

                                                 
62 Definice pocházejí z Jan Izdný, Epistemické logiky, str.14-16 
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Definice 3: 

Důkaz formule A z formulí A1, …, An v logice X s r modalitami (značíme A1, …, An├Xr A) je 

posloupnost formulí B1, …, Bm, taková, že: 

A) Bm = A 

B) Pro každé 0 < i < m:  

1) Bi je buď instance axiomu H1-H8, nebo axiom logiky X, nebo Aj (0 < j < n). 

2) nebo existují 0 < j < i, 0 < k < i, že Bk = Bj → Bi 

(Čili Bi vzniklo užitím pravidla MP z předchozích formulí v důkaze) 

3) nebo existují 0 < j < i, s ≤ r že Bi = sBj 

(Čili Bi vzniklo užitím pravidla NEC na předchozí formuli v důkaze) 

Formule A je dokazatelná z formulí A1, …, An, v logice X existuje-li důkaz A1, …, An├Xr A. 

Formule A je dokazatelná v logice X existuje-li důkaz├Xr A. 

 

Lemma 1: 

Pro libovolné A1, …, An, B1, …, Bm, A, B a logiku X s r modalitami: 

a) A├Xr A         (Předpoklad) 

b) Je-li A instancí axiomu H1-H8, či instancí axiomu X pak: ├Xr A         (Axiom) 

c) Pokud A1, …, An├Xr B, pak A1, …, An, B1, …, Bm├Xr B      (Zeslabení) 

d) Pokud A1, …, An├ Xr A a B1, …, Bm, A├Xr B pak A1, …, An, B1, …, Bm├ Xr B   (Spoj) 

e) Pokud A1, …, An├ Xr A → B a B1, …, Bm├Xr A pak A1, …, An, B1, …, Bm├Xr B (MP) 

f) Pokud s ≤ r A1, …, An├Xr A pak A1, …, An├Xr sA              (NEC) 

Důkaz: Z definice relace ├Xr 

 

Abychom si usnadnili práci s formálním kalkulem a zároveň poukázali na významný rozdíl 

mezi dokazováním ve výrokové a modální logice, uvedeme zde větu o dedukci pro klasické 

výrokové logiky (v důkaze se nepoužívá pravidlo NEC ani žádné modální axiomy). 

Následně si ukážeme, proč věta o dedukci neplatí ve stejné formě pro modální logiky, kde se 

v důkaze připouští použití odvozovacího pravidla NEC. 

Uvedená pozorování nám pak poslouží v následující kapitole, kdy s jejich pomocí zavedeme 

kalkul přirozené dedukce, pomocí kterého formalizuji chybný úsudek Quineova odsouzence. 

Uvidíme, že pouze z předpokladu, že soudce mluvil pravdu, spor odvodit nelze, jak správně 

poukazoval Quine, a že úsudek odsouzence opravdu selhává, jelikož odsouzenec zaměňuje 

hypotézu, že soudce mluvil pravdu za hypotézu, že ví, že soudcovo oznámení je pravdivé. 

Uvedené zmatení spočívá právě v užití věty o dedukci na důkaz, v němž použil pravidlo NEC. 
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Věta 1:  (věta o dedukci pro VL) 

A1, …, An├ A → B právě tehdy, když A1, …, An, A├ B 

Důkaz: 

Implikace zleva doprava je snadná, stačí použít na předpoklady pravidlo MP. 

Zprava doleva se postupuje tak, že se všechny kroky původního důkazu přeformulují z formy 

B1, …, Bn├ C na B1, …, Bn├ A → C. 

A) Pro axiomy X v listech důkazového stromu se využije axiomu H1: 

1) (Axiom) pro X: ├ X 

2) (Axiom) pro H1: ├ X → (A → X) 

3) (MP) na 1) a 2): ├ A → X 

Pro předpoklad různý od A se postupuje obdobně. 

B) Všude, kde je v listech předpoklad A ├ A jej nahradíme následujícím důkazem ├ A → A: 

1) (Axiom) pro H1:  ├ A → ((A → A) → A)      

[A:=A, B:= (A→A)] 

2) (Axiom) pro H2:  ├ (A → ((A → A) → A)) → ((A → (A → A)) → (A → A)) 

[A:=A, B:= (A→A), C:=A] 

3) (MP) na 1) a 2):  ├ ((A → (A → A)) → (A → A)) 

4) (Axiom) pro H2:  ├ A → (A → A) 

[A:=A, B:= A] 

5) (MP) na 3) a 4):  ├ A → A 

C) Pro formule C vzniklé odvozením pomocí pravidla MP z formulí D → C, D máme formule 

A → (D → C) a A → D a chceme odvodit A → C. Použije proto axiom H2: 

1) (Předpoklad):   B1, …, Bn ├ A → (D → C) 

2) (Předpoklad):   C1, …, Cm ├ A → D 

3) (Axiom) pro H2:  ├ ((A → D) → C) → ((A → D) → (A → C)) 

4) (MP) na 1) a 3):  B1, …, Bn ├ (A → D) → (D → C) 

5) (MP) na 2) a 4):  B1, …, Bn, C1, …, Cm ├ A → C 

Výše uvedenou transformací získáme z důkazu A1, …, An, A├ B důkaz A1, …, An├ A → B.  

 

Pokud se v důkazu nějaké modální logiky X s r modalitami vyskytuje užití pravidla (NEC), 

nelze již použít větu o dedukci (VD) v klasické formě. Předpokládejme, že již máme důkaz 

B1, …, Bn, A ├Xr sC a chceme jej převést na důkaz B1, …, Bn ├Xr A → sC. 
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Můžeme postupovat následovně: 

1) (Předpoklad):   B1, …, Bn ├Xr A → C 

2) (NEC) na 1) (pro s ≤ r): B1, …, Bn ├Xr s(A → C) 

Pro normální modální logiky (obsahující schéma K) můžeme udělat ještě dva kroky. 

3) (Axiom) pro K:  ├Xr s(A → C) → ( sA → sC) 

4) (MP) na 3) a 2):  B1, …, Bn ├Xr sA → sC 

To je jiná formule, než potřebujeme a indukční krok selže. 

 

Pro epistemickou logikou S4n však platí věta o dedukci alespoň v poněkud zeslabené formě. 

Pro větší přehlednost dokáži větu pouze pro logiku S4 s jedním modálním operátorem. 

 

Věta 2:  (věta o dedukci pro S4) 

A1, …, An├S4 HA → B právě tehdy, když A1, …, An, A├S4 B. 

Důkaz: 

⇒:  

1) (Předpoklad): A1, …, An, A ├ A 

2) (NEC) na 1): A1, …, An, A ├ HA.  

3) (Předpoklad): A1, …, An├S4 HiA  → B. 

4) (MP) na 3) a 2): A1, …, An, A├ S4 B. 

⇐: Nechť A1, …, An, A├S4 B. Důkaz sestrojíme podobně jako v případě klasické logiky: 

A) Pro předpoklad A1, ..., An nebo libovolný axiom H1-H8, K, T, 4 postupujeme zcela stejně 

jako v klasickém případě. 

B) Všude, kde je v listech předpoklad A ├ A jej nahradíme axiomem T: ├ HA → A.  

C) Pro formule C vzniklé odvozením pomocí pravidla MP z formulí D → C, D máme nyní 

formule HA → (D → C) a HA → D a chceme odvodit HA → C.  

Postupujeme jako v klasickém případě. 

D) Pravidlo NEC ošetříme následovně: 

V původním důkaze jsme měli důkaz B1, …, Bn ├S4 HC pomocí pravidla NEC z předchozího 

důkazu B1, …, Bn ├S4 C.  

Sestrojíme důkaz B1, …, Bn ├S4 HA → HC z důkazu B1, …, Bn ├S4 HA → C následovně: 

1) (Předpoklad):  B1, …, Bn ├S4 HA → C 

2) (NEC) na 1):  B1, …, Bn ├S4 H(HA → C) 

3) (Axiom) pro K: ├S4 H(HA → C) → (HHA → HC) 
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4) (MP) na 3) a 2):  B1, …, Bn ├S4 HHA → HC 

5)  (Axiom) pro H1: ├S4 (HHA → HC) → (HA → (HHA → HC)) 

[A:= HHA → HC, B:= HA] 

6) (MP)  na 5) a 4):  B1, …, Bn├S4 (HA → (HHA → HC)) 

7) (Axiom) pro H2:        ├S4 (HA → (HHA → HC)) → ((HA → HHA) → (HA → HC)) 

[A:= HA, B:= HHA, C:= HC] 

8) (MP) na 7) a 6):  B1, …, Bn├S4 (HA → HHA) → (HA → HC) 

9) (Axiom) pro 4): ├S4 HA → HHA 

10)  (MP) na 8) a 9): B1, …, Bn├S4 HA → HC 

 

Pokud budeme chápat vědění jako pravdivé přesvědčení, dospějeme k následující definici. 

 

Definice 4:   

 (p)* = p 

 (¬A)* = ¬A*, (A ∧ B)* = A* ∧ B*, (A ∨ B)* = A* ∨ B*, (A → B)* = A* → B 

 (HA)* = BA* ∧ A* 

 

Věta 3:  

A1, …, An ├S4 A Právě tehdy, když A1*, …, An* ├D4 A* 

Důkaz: 

⇐: 

Nejprve si ukážeme, že pokud B1, …, Bm ├D4 B pak i B1, …, Bn ├S4 B. K tomu nám jen stačí 

dokázat axiom D v S4. Důkaz uvedu pouze ve zkrácené verzi: 

 

1) T:   ├ H¬A → ¬A 

2) VL na 1):  ├ ¬¬A → ¬H¬A 

3) VL:   ├ A → ¬¬A 

4) VL na 2) a 3): ├ A → ¬H¬A 

5) T:   ├ HA → A 

6) VL na 4) a 5): ├ HA → ¬H¬A 

 

Nyní zbývá už jen ukázat, že A1*, …, An* ├S4 A*, pak i A1, …, An ├S4 A. Především pokud 

B1, …, Bm ├S4 A*, pak i B1, …, Bm ├S4 A, jelikož A je výrokovým důsledkem A*. V důkazu 
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už jen nahradíme předpoklady všechny A1*, …, An* jejich důkazy z předpokladů A1, …, An, 

jenž vypadají následovně:  

 

1) (Předpoklad):  HA ├ HA 

2) (Axiom) pro T:  ├ HA → A 

3) (MP) na 2) a 1):  HA├ A 

4) (Axiom) pro H6: ├ HA → (A → (HA ∧ A)) 

5)  (MP) na 4) a 1): HA├ A → (HA ∧ A) 

6)  (MP) na 5) a 2): HA├ HA ∧ A 

 

⇒: 

K převodu důkazu A1, …, An ├S4 A na A1*, …, An* ├D4 A* nahradíme v listech předpoklady 

A1, …, An jejich překlady a stejně postupujeme u axiomů. 

 

Tím se v každé instanci axiomu zamění realizace všech jejich proměnných příslušnými 

překlady. U čistě výrokových axiomů se změna již dále neprojeví. Povšimněme si ale, jak se 

projeví na schématech K, T a 4: 

 

K: (H(A → B) → (HA → HB))* = ((H(A → B))* → ((HA)* → (HB)*)) = 

(B(A* → B*) ∧ (A* → B*)) → ((BA* ∧ A*) → (BB* ∧ B*) 

T: (HA → A)* = (BA* ∧ A*) → A* 

4: (HA → HHA)* = (HA)* → (HHA)* = (BA* ∧ A*) → (B(HA)* ∧ (HA)*) =  

(BA* ∧ A*) → (B(BA* ∧ A*) ∧ (BA* ∧ A*))  ⇔ (pomocí schémat K, H5)  

(BA* ∧ A*) → ((BBA* ∧ BA*) ∧ (BA* ∧ A*)) 

 

Což jsou všechno dokazatelné formule v D4. 

Zbývá nám jen přesvědčit se o správnosti užití odvozovacích pravidel. 

Pro MP: 

V původním důkaze jsme odvozovali formuli B z formulí A → B a A. Pro nové formule A*, 

(A → B)* = A* → B* a B* se nic nemění. 

Pro NEC: 

Formuli HA jsme odvodili z A. Chceme z A* odvodit (HA)* = HA* ∧ A*. Stačí opět pouze 

použít pravidlo NEC a připojit původní formuli do konjunkce. 
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Tím jsme získali důkaz A1*, …, An* ├D4 A*. 

 

Důsledek 1: 

Spolu s předchozím výsledkem pro větu o dedukci získáme: 

A1*, …, An*├D4 (HA → B)* právě tehdy, když A1*, …, An*, A*├D4 B*. Čili: 

A1*, …, An*├D4 (BA* ∧ A*) → B* právě tehdy, když A1*, …, An*, A*├D4 B* 

 

3.3. Formalizace úsudku studenta 
 

Pro formalizaci studentova usuzování se mi jeví jako nejvhodnější kalkuly přirozené dedukce: 

 

Definice 3: 

Kalkul přirozené dedukce pro klasickou dvouhodnotovou výrokovou logiku má jedno 

axiomové schéma: 

(A) <A ⇒ A> 

A odvozovací pravidla: 

(→I) <A1, …, An ⇒ A → B> + <B1, …, Bm ⇒ A > / <A1, …, An, B1, …, Bm ⇒ B> 

(→E) <A1, …, An, A ⇒ B> / <A1, …, An ⇒ A → B> 

(¬I) <A1, …, An, A ⇒ B> + <B1, …, Bm, A ⇒ ¬B> \ <A1, …, An, B1, …, Bm ⇒ ¬A> 

(¬E) <A1, …, An, ¬A ⇒ B> + <B1, …, Bm, ¬A ⇒ ¬B>/ <A1, …, An, B1, …, Bm ⇒ A> 

(∧E) <A1, …, An ⇒ A ∧ B> / <A1, …, An ⇒ A> 

<A1, …, An ⇒ A ∧ B> / <A1, …, An ⇒ B> 

(∧I) <A1, …, An ⇒ A> + <B1, …, Bm ⇒ B> / <A1, …, An, B1, …, Bm ⇒ A ∧ B> 

(∨E) <C1, …, Co, A ∨ B ⇒ C> + <A1, …, An ⇒ A> + <B1, …, Bm ⇒ B> /  

< C1, …, Co, A1, …, An, B1, …, Bm ⇒ C> 

(∨I) <A1, …, An ⇒ A> / <A1, …, An ⇒ A ∨ B>, 

<A1, …, An ⇒ B> / <A1, …, An ⇒ A ∨ B> 

 

Kalkul přirozené dedukce pro modální logiku X s r modálními operátory z něj obdržíme 

přidáním příslušných axiomových schémat: 

 

(K) <⇒ s(A → B) → ( sA → sB)>   (kde s ≤ r) 
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(T) <⇒ sA → A>     (kde s ≤ r) 

(D) <⇒ sA → ¬ ¬A>     (kde s ≤ r) 

(4) <⇒ sA → s sA >     (kde s ≤ r) 

(5) <⇒ ¬ sA → s¬ sA >    (kde s ≤ r) 

A odvozovacího pravidla 

(NEC) < A1, …, An ⇒ A> / < sA1, …, sAn ⇒ sA> (kde s ≤ r) 

 

Důkazem sekventu <A1, …, An ⇒ B> v Kalkulu přirozené dedukce pro modální logiku X s r 

modálními operátory budeme rozumět posloupnost sekventů X1…Xi takovou, že:  

A) Xi = <A1, …, An ⇒ B> 

B) Pro každé 0 < j < i: Xj je buď instance axiomu (A), nebo axiomu z X, nebo 

existují Xj vzniklo použitím odvozovacího pravidla na předchozí sekventy 

v důkaze. 

Důkazem formule A z předpokladů A1, …, An v Kalkulu přirozené dedukce pro danou logiku 

budeme rozumět důkaz sekventu <A1, …, An ⇒ B> v Kalkulu přirozené dedukce pro danou 

logiku. Řekneme, že formule A je dokazatelná formulí A1, …, An  v Kalkulu přirozené 

dedukce pro modální logiku X s r modálními operátory (symbolicky: A1, …, An ╠Xr A), 

existuje-li důkaz sekventu <A1, …, An ⇒ A> v logice X s r modálními operátory, čili je-li 

daný sekvent dokazatelný. 

 

Povšimněme si, že odvozovací pravidla Kalkulu přirozené dedukce pro klasickou výrokovou 

logiku odpovídají axiomům Hilbertovského kalkulu pro klasickou výrokovou logiku, jelikož 

v ní můžeme podobná pravidla odvodit pomocí věty o dedukci. 

Z předchozí podkapitoly však již víme, že stejně silnou větu o dedukci nedostaneme v případě 

logiky s pravidlem NEC. Proto pravidlo NEC pro Kalkuly přirozené dedukce přidává modální 

operátor i před všechny předpoklady na levé straně sekventu. Ani tím však nedostaneme zcela 

ekvivalentní kalkul kalkulu Hilbertovskému. 

To, že Kalkul přirozené dedukce pro logiku S4 je ekvivalentní Hilbertovskému kalkulu pro S4 

jen v jakémsi oslabeném smyslu dokážeme v následující větě, jejíž důkaz jsem převzal ve 

formě, v jakém ho uvádí G.E. Hughes a M.J. Cresswell.63 

Věta 1 [Hughes, Cresswell]: 

                                                 
63 G.E. Hughes, M.J. Creswell, A new Introduction to Modal Logic, str. 211-217. Více o kalkulech přirozené 
dedukce pro modální logiku lze najít I v D. Prawitz, Natural deduction, str. 74-80 
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Pro libovolné formule A1, …, An, A platí:├S4 A1 → (A2 → ( … (An → A)…) právě tehdy 

když A1, …, An╠S4 A. 

⇒: Dokažme nejprve, že├S4 A, pak╠S4 A. 

A) Buď A axiom H1 - H8, pak je mechanickou záležitostí si ověřit, že sekvent < ⇒ A> je 

dokazatelný v Kalkulu přirozené dedukce. 

B) Buď A axiom K, T, 4, pak < ⇒ A> je axiom Kalkulu přirozené dedukce pro modální 

logiku S4. 

C) Pro MP: Mějme├S4 B → C, ├S4 B. 

Podle indukčního předpokladu <⇒ B → C>, <⇒ B> jsou dokazatelné sekventy. 

Použitím pravidla (→E) získáme důkaz sekventu: <⇒ C>. 

D) Pro NEC: Mějme├S4 B 

Z indukčního předpokladu máme-li důkaz ├S4 B máme i důkaz sekventu < ⇒ B>. 

Použitím pravidla (NEC) získáme důkaz sekventu: <⇒ B>. 

Nyní už víme, že máme-li důkaz ├S4 A1 → (A2 → ( … (An → A)…), máme i důkaz: 

< ⇒ A1 → (A2 → ( … (An → A)…)>. Ten převedeme do požadovaného tvaru následovně: 

1) (Předpoklad):  < ⇒ A1 → (A2 → ( … (An → A)…)> 

2) (A):    <A1 ⇒ A1> 

3) (→E) na 1) a 2):  <A1 ⇒ A2 → ( … (An → A)…> 

4) (A):    <A2 ⇒ A2> 

5) (→E) na 3) a 4):  <A1, A2 ⇒ A3 → ( … (An → A)…> 

… 

n + 1) (→E) na n – 1), n): <A1, …, An ⇒ A> 

⇐: Pro logiku S4 dokonce platí i A1, …, An╠S4 A, pak A1, …, An├S4 A. 

Dokážeme však obojí. 

A) Pro (A) <A ⇒ A>: A├S4 A (Axiom) platí, stejně jako├S4 A → A 

B) Pro pravidla pro výrokovou logiku použijeme ekvivalenci obou kalkulů. 

C) Pro pravidlo (NEC) postupujeme následovně: 

Nechť pro důkaz <A1, …, An ⇒ A> máme i důkaz A1, …, An ├S4 A. 

Chceme důkaz: HA1, …, HAn ├S4 HA. 

V případě důkazu├S4 A1 → (A2 → ( … (An → A)…), použijeme pravidlo NEC a získáme 

důkaz├S4 H(A1 → (A2 → ( … (An → A)…)). 

Opakovaným užitím K získáme důkaz formuli ├S4 HA1 → (HA2 → ( … (HAn → HA)…) a 

použijeme n-krát pravidlo (MP). 
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Pro logiku S4 máme však o něco silnější verzi: 

Nejprve použijeme pravidlo NEC a získáme důkaz A1, …, An ├S4 HA. 

Důkaz ├S4 HA1 → (HA2 → ( … (HAn → HA)…)  sestrojíme jako ve větě o dedukci pro 

logiku S4 a opět n-krát aplikujeme pravidlo (MP) 

 

Poznamenejme ještě, že pro žádnou netriviální modální logiku X (nedokazující A → A) 

nelze předchozí větu formulovat následovně:  

Pro libovolné formule A1, …, An, A platí A1, …, An ├X A právě tehdy když A1, …, An╠X A.  

Protože pro libovolnou modální logiku X platí: A├X A, nikoliv však A ╠X A. 

 

Teď můžeme snáze ilustrovat Quineův argument o selhání odsouzencovy argumentace: 

 

Soudcovo Mooreovské ohlášení: p ∧ ¬Hp   (Dnes budeš překvapivě pověšen) 

Odsouzenec by nyní (nesprávně) argumentoval následovně: 

A) Podle soudcova ohlášení je dnes poprava: ╠ <p ∧ ¬Hp ⇒ p>  

B) Ale já to vím (pokud mluvil pravdu):  ╠ <p ∧ ¬Hp ⇒ Hp> 

C) Soudce však tvrdil, že to nebudu vědět:  ╠ <p ∧ ¬Hp ⇒ ¬Hp>  

D) Což je spor. Soudce nemluvil pravdu:  ╠ < ⇒ ¬(p ∧ ¬Hp) 

Nyní jsou jasně patrné chybné kroky v odsouzencově argumentaci, která spočívá v kroku B). 

Správným užitím pravidla (NEC) by měl odsouzenec dojít k závěru: ╠ <H(p ∧ ¬Hp) ⇒ Hp>. 

Pak by však ale již nemohl použít krok C) 

 

Pokud by Quine opravdu chtěl ukázat, že pokud odsouzenec uvěří soudcovu oznámení, dojde 

ke sporu, potřeboval by však minimálně další dva principy K a T, případně (K, D a 4): 

A) ╠T <H(p ∧ ¬Hp) ⇒ H(p ∧ ¬Hp)>  (Axiom) 

B) ╠T <H(p ∧ ¬Hp) ⇒ Hp ∧ H¬Hp>  (Axiom K pro konjunkci na A) 

C) ╠T <H(p ∧ ¬Hp) ⇒ Hp>    (Výroková logika na B) 

D) ╠T <H(p ∧ ¬Hp) ⇒ H¬Hp>   (Výroková logika na B) 

E) ╠T < ⇒ H¬Hp → ¬Hp>    (Axiom T pro formuli ¬Hp) 

F) ╠T <H(p ∧ ¬Hp) ⇒ ¬Hp>   (→E) na E) a D) 

Pro vícedenní případy však bude, jak uvidíme, potřeba ještě více dalších axiomů. 

3.4. Klasifikace paradoxu jakožto epistemického paradoxu 
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Formalizaci Paradoxu překvapivé písemky v jazyce modálních logik provedl ve svém článku 

“The Surprise Examination in Modal Logic” (Mind, 1968) Binkley. 

Sorensen shrnuje, že zatímco zastánci auto-referenčního pojetí paradoxu převážně vnímali 

Quineovu analýzu problému jako deflacionistickou, zastánci modálních přístupů ji chápali 

jako víceméně správnou, ale neúplnou, jelikož Quine úplně nevysvětil důvod odsouzencovy 

ignorance.64 

Proto Binkley podává přesnější analýzu základních pojmů a dodává dodatečné předpoklady, 

kterých je zapotřebí, aby i ve vícedenní verzi paradoxu byl z předpokladu, že student věří 

oznámení učitele, odvoditelný spor. 

Binkley interpretuje učitelovo oznámení, jako adresovaná k ideálnímu mysliteli, a slibující, že 

ani on nebude moci, byť jen potenciálně, odhalit den konání písemky. Nezajímá ho tudíž, co 

student aktuálně ví, ale co může usuzovat: 

 

Ze všeho nejdříve musíme poznamenat, že nás zajímá ideální hledač znalostí, 

nikoliv nutně někdo, kdo už nějaké znalosti má, a že tudíž ideální myslitel musí 

být popsán pomocí toho, co soudí, nebo čemu věří a ne pomocí toho, co už 

ví.65 

 

Binkley zavádí modální Ji (i je přirozené číslo). Formuli Jip (p je výrokový atom) interpretuje 

jako: Student soudí při příležitosti i, že platí p. Dále přijímá následující axiomová schémata a 

odvozovací pravidla, která přidává ke klasické dvouhodnotové výrokové logice: 

 

R1: Je-li A dokazatelné tvrzení, je i JiA.    (NEC) 

A1: Jip → ¬Ji ¬p      (Axiomové schéma D) 

A2: [Ji (p → q) ∧ Ji p] → Ji q     (Axiomové schéma K) 

A3: Ji Ji p → Ji p      E(Axiomové schéma 4) 

 

Uvedená schémata jsou axiomy logiku D4n.  

Binkley píše, že v paradoxu má smysl rozlišovat pouze mezi jednodenní a dvoudenní verzí. 

V případě jednodenní verze by Binkley učitelovo oznámení studentům, které by znělo: “Dnes 

odpoledne bude písemka, ale bude překvapivá.” formalizoval následovně: 

                                                 
64 R. Sorensen, Blindspots, str. 283 
65 R. Binkley, The Surprise Examination in Modal Logic (Mind, 1968) 
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D1) e1 ∧ ¬ J1e1 

 

D1 je Mooreovská sentence, o které již Hintikka dokázal, že ji ideální myslitel nemůže věřit, 

ačkoliv je splnitelná.66 

Binkley jeho důkaz reprodukuje následovně: 

 

1) J1(e1 ∧ ¬ J1e1)  (Premisa) 

2) J1e1    (Odvoditelné z 1 pomocí A2 a Výrokové logiky) 

3) J1J1e1   (A3 na 2) 

4) ¬J1¬ J1e1   (A1 na 3) 

5) J1¬ J1e1   (Odvoditelné z 1 pomocí K a Výrokové logiky) #4 

 

Pro rozšíření paradoxu na vícedenní verzi Binkley zavádí nové axiomy, které představují 

dodatečné předpoklady o studentově pozornosti a paměti: 

 

A4: ¬ei → Jk¬ei (Pro k > i) 

 

Jako další verzi navrhuje jeden z následujících axiomů vystihující permanenci studentových 

přesvědčení: 

 

A5a: Jip → Jkp (Pro k > i) 

A5b: Jip → JiJkp (Pro k > i) 

A5c: Jip → ¬Ji¬Jkp (Pro k > i) 

 

Z A5a plyne A5b a z A5b plyne A5c, nikoliv však obráceně. 

Zatímco axiom A5a by bylo možné zdůvodnit tím, že ideální myslitel nikdy neusuzuje na nic, 

co by budoucí evidence mohla vyvrátit, podle Binkleyeho je tento požadavek příliš silný a 

nejspíš by vedl ke skeptickému závěru, že můžeme usuzovat pouze málo triviálních tvrzení.  

Axiom A5b pak můžeme interpretovat tím způsobem, že ideální myslitel nikdy neusuzuje nic, 

o čem by zároveň neusuzoval, že to budoucí evidence může vyvrátit (i když se to případně 

může stát).  

                                                 
66 R. Sorensen, Epistemic Paradoxes, str. 11 
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Axiom A5c, jehož interpretací by bylo, že ideální myslitel neusuzuje na nic, o čem zároveň 

usuzuje, že může budoucí evidence vyvrátit, se však Binkleyemu zdá už příliš slabý. Binkley 

od ideálního myslitele očekává, že své dosavadní znalosti bude aktivně používat k plánování 

budoucích akcí a nemůže tudíž odkládat svůj úsudek o svém budoucím úsudku. 

Pokud očekávám, že zítra bude pršet a vezmu si proto deštník, očekávám i, že až zítra budu 

stát venku s deštníkem budu stále očekávat déšť a ne pouze, že nebudu očekávat, že nebude 

pršet, protože i kdybych se do zítra stal ohledně otázky možného deště agnostikem, nebudu si 

deštník brát. Tento Hall nazývá Principem perzistence. 

Pro dvoudenní případ pak učitelovo tvrzení reprezentuje Binkley následovně: 

 

1: ¬e1 → e2 

2: e2 → ¬e1 

3: e1 → ¬J1e1 

4: e2 → ¬J2e2 

 

První dvě formule reprezentují oznámení, že se zkouška bude konat v jednom z následujících 

dvou dní (ale nikoliv v obou zároveň) a druhé dvě reprezentují oznámení, že bude překvapivá. 

Nyní Binkley dokazuje, že s pomocí svých principů dokáže, že konjunkce 1-4 je má stejnou 

vlastnost jako Mooreovská sentence a ideální myslitel ji nemůže věřit: 

 

1) J1(¬e1 → e2) 

2) J1(¬e2 → e1) 

3) J1(e1 → ¬J1e1) 

4) J1(e2 → ¬J2e2) 

5) J1(¬e1 → J2¬e1) (R1 na A4) 

6) J1(e2 → J2¬e1) (2 a 5 pomocí K a Výrokové logiky) 

7) J1J2(¬e1 → e2) (1, A5) 

8) J1(J2 ¬e1 → J2 e2) (7 pomocí A2 a K a Výrokové logiky) 

9) J1(e2 → J2 e2) (6, 8 pomocí K a Výrokové logiky) 

10) J1¬e2  (4, 9 pomocí K a Výrokové logiky) 

11) J1e1  (1, 10 pomocí K a Výrokové logiky) 

12) J1¬J1e1  (3, 11 pomocí K a Výrokové logiky) 

13) J1J1e1  (A3 na 11) 
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14) ¬J1¬J1e1  (A1 na 13) #12 

 

Dospívá tudíž ke stejnému závěru, jako v případě jednodenní verze, avšak pouze za použití 

dodatečných předpokladů. Učitelův výrok je proto i pro dvoudenní verzi sice splnitelný, avšak 

přesto je nedůvěryhodný. 

Sorensen shrnuje Binkleyho argument pro vícedenní verzi následovně: 

 

[...] Student může předvídat, že nebude věřit oznámení, pokud se test nebude 

konat do čtvrtka. Konjunkce záznamu minulých dnů bez testu a oznámení bude 

implikovat Mooreovskou sentenci: 

(A`) Test je v pátek, ale vy tomu nevěříte. 

Jelikož slabším členem konjunkce je učitelovo oznámení, student mu nebude 

věřit. Na začátku týdne student předvídá, že jeho budoucí já nebude učitelovu 

oznámení věřit. Proto mu nebude věřit hned, jak je proneseno.67 

 

4. Kritika doxastické formalizace 
4.1. Náležitosti řešení paradoxu 
 

Sorensen cituje seznam podmínek intuitivně uspokojivého řešení paradoxu, které uveřejnili 

Wright a Sudbury ve svém článku “The Paradox of the Unexpected Examination“ (Australian 

Journal of Philosophy, 1977): 

 

(A) Výklad významu oznámení by měl vyjasnit, že je splnitelné, neboť 

překvapivá písemka je zjevně logicky možná. 

(B)  Výklad by měl vyjasnit, že ředitel může uskutečnit oznámení po té, co 

ho pronesl, neboť, zjevně, může. Tyto dvě podmínky vyžadují, aby paradox 

nebyl konstruován jako paradox auto-reference, nebo paradox ‘pragmatického 

sebezamítnutí‘. 

(B) Výklad musí odpovídat  intuitivnímu významu oznámení. Neskutečné 

množství komentátorů diskutovalo jeho celkem nepřirozené interpretace. 

(C) Výklad musí vysvětlit intuitivní přijatelnost studentovy argumentace. 

                                                 
67 R. Sorensen, Epistemic Paradoxes, str.11 
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(D) Výklad musí umožnit žákům, aby byli informováni oznámením: 

chceme reakci někoho, kdo nepozoruje žádnou podivnost, ale předpokládá, že 

jeho námitka je logicky nezpochybnitelná. 

(E) Výklad musí vysvětlit úlohu již ve vzniku paradoxu hraje skutečnost, 

že oznámení je pronášeno přímo studentům; intuitivně nevznikne žádný 

problém, pokud např. ředitel oznamuje svůj záměr pouze zástupci, nebo si ho 

nechává pro sebe. Většina interpretací, které popisují paradox překvapivé 

písemky jako paradox auto-reference, nesplňují jednu z těchto podmínek.68 

 

Body A)-C) a F) jsou zřejmě namířeny proti zastáncům auto-referenčního pojetí oznámení a 

body D) a E) zase do jisté míry vylučuje analýzu, kterou provedl Quine. Bod E) se však podle 

Sorensena vztahuje i na Binkleyho: 

 

Význam Binkleyho článku je, že se zdá, že zachránil Quinea před námitkou 

skepticismu. Ideální myslitelé nemohou znát Mooreovské sentence o nich 

samých. Naneštěstí Binkleyho doxastické principy jsou tak silné, že 

činí původní oznámení zcela neinformativním pro jeho adresáty. Oznámení: 

‘Příští týden bude překvapivá písemka.‘ není Mooreovská sentence. Fakt, že 

Binkleyho doxastická logika z ní Mooreovskou sentenci činí, je výborný důvod 

takovou logiku odmítnout.69 

 

To si jistě žádá podrobnější vysvětlení, které lze najít v Sorensenově článku o epistemických 

paradoxech pro Stanfordskou Encyklopedii Filosofie, kde se vymezuje proti principům, které 

Binkley používá: 

 

Binkleyho popis studentova epistemického stavu ve čtvrtek je přesvědčivý. 

Tento argument pro šíření se nedůvěryhodnosti z budoucnosti do minulosti je 

však otevřen třem námitkám. 

První námitka je, že vede k nesprávnému výsledku. Student je informován 

učitelovým oznámením, tak by Binkley neměl používat model, ve kterém je 

oznámení stejně absurdní jako ‘Kanada sahá až k Severnímu Pólu, ale já tomu 

nevěřím.‘ 

                                                 
68 R. Sorensen, Blindspots, str. 286-287 
69 R. Sorensen, Blindspots, str. 311 

 41



Za druhé, budoucí mentální stav vykreslený Binkleyem je pouze hypotetický: 

Pokud se žádný test nekoná do čtvrtka, pak bude student shledávat oznámení 

neuvěřitelným. Avšak na začátku týdne student neví (nebo nevěří), že učitel 

bude čekat tak dlouho. Princip, který mi říká, abych se podřídil názorům svého 

budoucího já neimplikuje, že bych se měl podřídit názorům svého 

hypotetického budoucího já. Protože moje hypotetické budoucí já reaguje na 

tvrzení, která nejsou aktuálně pravdivá. 

Za třetí, k Principu perzistence může být více výhrad, než Binkley očekává. 

Binkley si uvědomuje, že běžný agent předvídá, že zapomene detaily. [...] 

Binkley správně posuzuje podobné výhrady jako ruchy, které je třeba 

ignorovat. Idealizuje od nich předpokladem, že agent nikdy neztrácí vědomosti, 

které nabude. Jak uvidíme, podobné přesvědčení je příliš omezující a 

potlačující relevantní výhrady současně s irelevantními.70 

 

Také další autoři se domnívali, že Binkleyho logika je příliš silná a hledali způsoby, 

jak ji oslabit. Některé z nich budou popsány v následující kapitole. 

 

4.2. Kritika Principu perzistence 
 

Modální reprezentaci paradoxu zvolil i N. Hall. 

Pracuje s verzí, kde jsou dny možného konání písemky očíslovány přirozenými čísly v pořadí, 

jak jdou za sebou. Formule Ei pak odpovídá výroku: „Písemka se uskuteční v den i.“ Podobně 

používá i modální operátor s indexem Ji. Formuli Jip pak interpretuje jako: „Student má v den 

i opodstatněné přesvědčení, že p.“, nebo: „Student je v den i opodstatněně přesvědčen, že p.“ 

Tudíž formule J2E3 formalizuje výrok: „Student je druhého dne opodstatněně přesvědčen, že 

se písemka bude konat třetího dne.“ 

Učitelčino oznámení pro n dnů pak, jak již bylo uvedeno, formalizuje následovně: 

SEn: (E1 ∧ ¬J1E1) ∨ ... ∨ (En ∧ ¬ JnEn) 

Hall dále konstruuje množinu Si, která reprezentuje znalosti studenta v den i. Jedná se tudíž o 

množinu formulí p, že platí Jip. O této množině předpokládá, že splňuje následující vlastnosti: 

 

                                                 
70 R. Sorensen, Epistemic Paradoxes, str.11 
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Uzavřenost (na VL): Každý logický důsledek formulí z Si je prvkem Si. Z principu uzavřenosti 

na VL, plyne K následovně. Jsou-li A → B ∈ Si pak je-li A∈ Si, musí podle uzávěru i B∈ Si , 

čili jestliže Ji(A → B) a JiA pak i JiB. 

Navíc v Si bude každá logicky platná výroková formule, čili pravidlo NEC bude korektní. 

Axiomové schéma  K spolu s pravidlem NEC zase zaručí uzavřenost Si na logické důsledky 

v klasické výrokové logice. 

Nechť například A → B ∈ Si, čili B je logickým důsledkem formule A. Po použití pravidla 

Nec získáme Ji(A → B). Z K, Ji(A → B) a JiA odvodíme JiB, čili B ∈ Si. 

Konzistence: Tj. p∈ Si pak ¬p ∉ Si (v klasické logice, kde ¬¬p ↔ p je uvedená podmínka 

dostačující za předpokladu uzavřenosti na VL) což je ekvivalentní axiomu D: Jip → ¬Ji¬p. 

Introspekce: Pro všechna i, pokud Ji(p), pak i Ji(Ji(p)) a pokud ¬Ji(p), pak i Ji(¬Ji(p)) 

To je ekvivalentní konjunkci axiomu pozitivní introspekce 4: Jip → Ji(Ji(p)), a axiomu 

negativní introspekce 5: ¬Jip → Ji(¬Ji(p)) 

Hall tudíž používá D5n logiku, která je silnější, než D4n kterou používá Binkley. 

Dále pro potřebu paradoxu zavádí Hall následující princip: 

Paměť: Pro všechna i, k kde k > i, Ei → Jk(Ei) a ¬Ei → Jk(¬Ei) 

Uvedené vlastnosti Hall chápe jako náležící pojmu opodstatněného přesvědčení z definice a 

tudíž je pokládá za analytické. 

Dále přijímá Neporušitelné školní pravidlo, které zní, že každý týden může být maximálně 

jedna písemka a dodává, že student si je tak jistý tímto pravidlem, že jej také může považovat 

za analytický.71 

Hall dále přijímá princip, podle kterého student nemá k dispozici žádný nezávislý (myšleno 

na učitelčině oznámení) zdroj informací o dni konání písemky a dále, že je v libovolný den 

ospravedlnitelně přesvědčen, že žádný podobný zdroj informací ani nikdy v budoucnosti, až 

do samého dne konání písemky, mít nebude. 

Dále přijímá Princip nepodstatnosti, podle kterého platí, že pokud student není opodstatněně 

přesvědčen o učitelčině oznámení, pak musí být opodstatněně přesvědčen o přesně stejných 

výrocích, jako před oznámením. Tím Hall vylučuje například možnost, že by učitelka 

oznamovala svůj úmysl dát studentovi překvapivou písemku své kolegyni a student by pouze 

tento úmysl náhodou zaslechl. 

Pak by již student mohl věřit, že se bude konat písemka v jeden z následujících pěti dnů, ale 

nemohl by již vyloučit pátek jako den konání písemky, protože učitelka by si mylně mohla 

                                                 
71 N. Hall, How to Set a Surprise Exam, str. 6.  
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myslet, že studenta může páteční písemkou překvapit (nevěda, že on o jejím úmyslu již ví). 

Pak by ale nemohl vyloučit, že pro něj písemka nebude překvapením a proto by nemohl ani 

věřit učitelčině oznámení jako takovému. Jelikož by student učitelčině oznámení nevěřil a 

přesto by se jeho přesvědčení lišila od těch před jejím oznámením (věřil by navíc i disjunkci 

E1 ∨ ...∨ E5 ), nebyl by Princip nepodstatnosti splněn. 

Jinými slovy výchozím předpokladem bude, že student učitelčině oznámení opravdu věří.  

Vyzbrojen těmito principy, chránícími ho proti banálnímu řešení paradoxu se Hall pouští do 

Quineovy analýzy. 

Analyzuje studentův úsudek jako úsudek přirozené dedukce následovně: 

 

1) SE5      (předpoklad) 

2) E5      (předpoklad) 

3) J5(¬E1 ∧ ¬E2 ∧ ¬E3 ∧ ¬E4)  2, principy 

4) J5(E1 ∨ E2 ∨ E3 ∨ E4 ∨ E5)   ??? 

5) J5E5      3, 4, principy 

6) ¬J5E5     1, 2, principy 

7) ¬E5      5, 6 

 

Hall shledává problém v bodě 4), který nijak neplyne z předpokladu 1) a 2), což je Quineova 

námitka. Hall uvádí další důvody, proč je Quineova analýza zajímavá, které jsem však zmínil 

již při popisu Quineova řešení v druhé kapitole. 

Dále Hall odmítá lacinou kritiku Quinea, která spočívá v zavedení dalšího pravidla: 

Neporušitelné školní pravidlo II: E1 ∨ E2 ∨ E3 ∨ E4 ∨ E5 

Pokud však platí uvedené pravidlo, poslední term učitelčina oznámení  

SE5: (E1 ∧ ¬J1E1) ∨ ... ∨ (En ∧ ¬ JnEn) je ze studentova pohledu sporný a učitelčino oznámení 

je pak ekvivalentní SE4. 

Bez dalších principů jej však dále redukovat nelze. Přesto se Hall domnívá, že by bylo vhodné 

přijmout nějaké principy, které popisují zachovávání přesvědčení v čase. 

V dalších kapitolách zkoumá následující principy, kterými se zabývali před ním další zastánci 

modálního přístupu jako Binkley, nebo Wright a Sudbury: 

Perzistence: Pro všechna i, k kde k > i, Ji(p) → Jk(p) (u Binkleyho A5a) 
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Hall chápe i Princip perzistence jako analytický, neboť je pro správnou funkci studentova 

argumentu zásadní, aby nejen Princip perzistence platil, ale aby student měl i opodstatněné 

přesvědčení o platnosti tohoto principu. 

S pomocí Principu perzistence a Principu introspekce pak Hall odvozuje následující princip: 

Důvěra: Pro všechna i > 1, J1(p) → J1Ji(p) 

Uvedené principy se mu sice zdají příliš silné, ale zcela je odmítnout, jak navrhují Wright a 

Sudbury, je nechce. Jelikož Princip důvěry je pro Halla analytický, náleží přímo k definici 

pojmu opodstatněného přesvědčení, že je-li někdo přesvědčen v čase i, že platí p, je zároveň 

přesvědčen, že žádná budoucí evidence nepovede ke změně jeho přesvědčení. Hall pak uvádí 

příklad, že každý pokládá své budoucí já za jakéhosi důvěryhodného experta, který má 

k dispozici více informací, než v současnosti on sám.72 

Podle Principu důvěry je každá evidence pro výrok, že v budoucnosti mohu obdržet evidenci 

o nepravdivosti p, sama o sobě evidencí o nepravdivosti p.73 

To se však Hallovi zdá příliš silné. 

Řešení, které nakonec Hall nabízí, se zakládá na předpokladu, že neexistuje jen jeden stupeň 

věření: 

 

Předpokládejme, že mám evidenci E`, že mohu obdržet evidenci E, která je 

evidencí, že p může být nepravda. Pak E` je sama evidencí, že p může být 

nepravda, ale určitě ne tak silná evidence proti p, jako E. A jistě evidence E``, 

že mohu obdržet evidenci E` je ještě slabší evidencí proti p. Stejně tak pro E```, 

E```` atd. Přitom ale princip Důvěry implikuje, že všechny uvedené výroky 

v uvedené řadě mají něco společného: všechny se počítají jako evidence, že p 

může být nepravda a vedou k odmítnutí opodstatněného přesvědčení, že p. To 

je špatně. Pokud postupujeme v řadě E, E`, E``,..., síla evidence proti p se jasně 

blíží hranici (koneckonců, síla těchto tvrzení se snižuje jako zdola omezená).74 

 

Proto nabízí pravděpodobnostní interpretaci pojmu opodstatněného přesvědčení, kterou zde 

nebudu rozebírat, jen se omezím na konstatování, že při velkém počtu dnů se závěr, k němuž 

dospívá student ve svém důkazu stává značně nepravděpodobným. 

Pravděpodobnostní interpretace opodstatněného přesvědčení, kterou nabízí Hall, ale přináší 

řadu dalších problémů. Pomineme-li filosofické spory mezi zastánci probabilismu z řad vědců 

                                                 
72 N. Hall, How to Set a Surprise Exam, str. 26 
73 N. Hall, How to Set a Surprise Exam, str.34 
74 N. Hall, How to Set a Surprise Exam, str.34 
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a epistemology, které zmiňuje Sorensen, nemůžeme zde nezmínit další logický paradox, ke 

kterému Hallův přístup vede. 

Připustíme-li totiž, že pro vznik opodstatněného přesvědčení, že p je dostačující, pokud p je 

dostatečně pravděpodobné, dostaneme paradox, nazvaný paradox loterie: 

Mějme loterii, v níž je 100 lístků, z nichž právě jeden je výherní. Potom pravděpodobnost, že 

lístek s číslem i je výherní je 1:100, čili poměrně malá (pro libovolně zvolenou hranici pro 

vznik opodstatněného přesvědčení lze zvolit verzi paradoxu s dostatečně velikým počtem 

lístků.) Podle pravděpodobnostního přístupu můžeme tudíž mít opodstatněné přesvědčení, že 

lístek i nevyhraje. Nechť pi je formalizací výroku: „Lístek i je výherní.“ Pak máme: 

1) B¬p1 ∧ ... ∧ B¬p100 

Pomocí axiomu K a výrokové logiky dostaneme: 

2) B(¬p1 ∧ ... ∧ ¬p100) 

Avšak pravděpodobnost, že alespoň jeden lístek vyhraje je 1, čili: 

3) B(p1 ∨ ... ∨ p100) 

Což je logicky ekvivalentní: 

4) B¬(¬p1 ∧ ... ∧ ¬p100) 

2) a 4) jsou ve sporu s Principem konzistence. Řešení zmíněného paradoxu, které se zakládají 

buď na odmítnutí Principu konzistence, nebo na odmítnutí Principu uzavřenosti na výrokovou 

logiku by podryly principy Hallovy reprezentace pojmu opodstatněného přesvědčení.75 

Každopádně se nabízí otázka, zda zeslabení Principu perzistence vede k odstranění paradoxu 

ze všech případných verzí. Zdá se, že Hallovo řešení je uspokojivé, ale nabízí se otázka, proč 

by se měl zeslabovat zrovna Princip perzistence a ne například Princip konzistence. 

Pokusy řešit paradox pomocí odmítnutí Principu perzistence Sorensen odmítá na základě již 

zmíněného paradoxu určeného studenta. Jelikož jej zároveň používá i proti dalším kritikám 

Binkleyho axiomů, bude vhodnější zmínit se nejprve o nich. 

 

4.3. Kritika Principu introspekce 
 

Kromě kritiky Principu perzistence se v literatuře často objevila kritika Principu introspekce. 

Princip negativní introspekce, jak vidno, v paradoxu nehraje vůbec žádnou roli. Hall jej sice 

uvádí, ale k redukci Paradoxu překvapivé písemky na Mooreův paradox, kterou provádí 

Binkley, není zapotřebí, jak sám Binkley poznamenává. 

                                                 
75 R. Sorensen, Epistemic Paradoxes, str.6 
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Binkleyho používání Principu pozitivní introspekce však sklidilo kritiku mnoha autorů.  Jako 

autora, který sledoval uvedenou linii, uvádí Sorensen Harrisona, jenž ve svém článku “The 

Unanticipated Examination in View of Kripke`s Semantics for Modal Logic.“ dokazuje, že 

studentova argumentace je nekorektní, jelikož užívá Princip introspekce, při indukčním kroku 

pro odvozování nemožnosti písemky v dny před posledním dnem. 

Sorensen zdůrazňuje lákavost Harrisonova pojetí, neboť většina lidí, kteří poprvé vyslechnou 

paradox, nemá námitky vůči prvnímu úsudku studenta, kterým vyloučí poslední den, ale 

nejsou si již zcela jisti jeho úvahou o nemožnosti konání písemky v další dny. 

V Harrisonově verzi paradoxu instruktor oznamuje studentovi a, že se bude konat písemka 

buď druhého, nebo čtvrtého dne měsíce. Písemka bude neočekávaná v tom smyslu, že pokud 

se bude konat čtvrtého, student to nebude vědět třetího a pokud se bude konat druhého, 

student to nebude vědět prvního. 

Harrison pracuje s epistemickou logikou S44, kde Kaipk znamená: „a v den i ví, že písemka se 

koná v den k.“ Instruktorovo prohlášení pak formalizuje následovně: 

 

S: ((p2 → ¬Ka1p2) ∧ p4 → ¬Ka3p4 ∧ Ka3¬p2)) ∧ ((p2 ∨ p4) ∧ (Ka2p → Ka4p)) 

 

Harrison činí příslib platnosti Principu paměti a Principu perzistence přímo součástí oznámení 

instruktora, a sestrojuje verzi paradoxu, která je imunní vůči námitkám, že uvedené principy 

neplatí. 

Harrisonova verze je však slabší než Hallova, kde jsou ony principy pokládány za analytické. 

V Harrisonově verzi má student právo důvěřovat své paměti a pozornosti, pouze uvěří-li také 

instruktorovu prohlášení. 

Také fakt, že Harrison používá čtyřdenní verzi paradoxu oproti dvoudenní, nic nemění na její 

ekvivalenci s Binkleyho verzí, pouze ji činí přehlednější z časového hlediska. Podstatný rozdíl 

by bylo možné shledávat v tom, že Harrison interpretuje pojem překvapení epistemicky, tím 

si však pouze zkracuje důkaz, který Binkley provedl pro doxastickou logiku. 

Jako odvozovací pravidla pak Harrison (spolu s pravidly VL) volí pravidla logiky S44: 

 

KD: K(A → B) / KA → KB; K(A ∧ B) / KA ∧ KB 

KE: KA/ A 

KI: ├ A / KA 

KEI: KA, KB / KC  Kde (A ∧ B) → C je dokazatelná ve VL 

KK: KA / KKA 
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Pravidlo KD je externalizací axiomu K a jeho druhá část je z ní odvoditelné za pomocí VL. 

Pravidlo KE je externalizací epistemického axiomu T. 

Pravidlo KI odpovídá pravidlu NEC. Harrison ho omezuje pouze na (výrokově) dokazatelné 

formule, z důvodu možnosti používání věty o dedukci (VD). 

Pravidlo (či spíše princip) KEI lze odvodit z předchozích pravidel. 

Pravidlo KK je externalizací epistemického axiomu 4 a pro Harrisona hlavním podezřelým. 

Harrison odvozuje následovně: 

 

1) Ka3S├ Ka3S    (předpoklad) 

2) p4├ p4     (předpoklad) 

3) Ka3S├ Ka3(p2 ∨ p4)   (KD, VL na 1) 

4) Ka3S├ S    (KE na 1) 

5) Ka3S, p4├ ¬Ka3p4 ∧ Ka3¬p2  (VL na 4) 

6) Ka3S, p4├ Ka3p4   (VL, KEI na 3, 5) 

7) Ka3S, p4├ ¬Ka3p4   (VL na 5) 

8) Ka3S├ ¬p4    (Reductio ad absurdum na 6, 7) 

9) ├ Ka3S → ¬p4   (VD na 8) 

10)  Ka1S├ Ka1S    (předpoklad) 

11) Ka1S├ Ka3S    (KE, VL na 10 – Princip perzistence) 

12) Ka1S├ ¬p4    (VL na 9, 11) 

13) ├ Ka1S → ¬p4   (VD na 12) 

14) ├ Ka1(Ka1(S → ¬p4))  (KI na 13) 

15) ├ Ka1Ka1S → Ka1¬p4  (KD na 14) 

16)  Ka1S ├ Ka1Ka1S   (KK na 10) 

17) Ka1S ├ ¬p4    (VL na 15, 16) 

18) Ka1S ├ Ka1(p4 ∨ p2)   (KD na 10) 

19) Ka1S ├ Ka1p2    (KEI na 17, 18) 

20) Ka1S ├ p2 → ¬Ka1p2   (KE na 10) 

21) Ka1S ├ p2    (KE na 19) 

22) Ka1S ├ ¬Ka1p2   (VL na 20, 21) 
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Zatímco Binkley odmítal řádky 1) a 10), Harrison odmítal užití řádek 16). Tím ukázal, proč se 

nám zdá studentovo vyloučení prvního dne intuitivní, jelikož na řádcích 1)-9) není pravidlo 

KK zapotřebí.76 

Sorensen dále zmiňuje článek “The Surprise Examination Paradox“ (Journal of Philosophical 

logic, 1975)  McLellanda a Chihary, kde autoři dále rozvíjejí Harrisonovo řešení. Podle nich 

si student ve své argumentaci vystačí i se slabším principem: 

 

Kip → KiKjp 

 

Uvedený princip lze odvodit pomocí Principu perzistence a Principu introspekce a je o něco 

silnější verzí Hallova Principu důvěry.  McLelland a Chihara tudíž argumentují, že i lidé, kteří 

Princip introspekce odmítají, nemusí ihned postřehnout rozdíl mezi Principem perzistence a 

výše uvedeným principem.77 

Sorensen však nevidí důvod, proč by zrovna pravidlo KK měl být hlavní podezřelý ze vzniku 

paradoxu. Argument, že pravidlo KK silně idealizuje lidské vědění (přesvědčení) není podle 

něj dostatečný důvod k jeho odmítnutí, protože jakýkoliv pokus formalizovat podobné pojmy 

vede k jisté míře idealizace.78 

Tím zdůrazňuje stejné chápání paradoxu, jako Binkley. Pokud by pak někdo chtěl namítat, že 

o většině lidí nelze rozumně předpokládat, že požadavky pravidla KK splňují, asi by měl 

problém zdůvodnit i běžně užívané pravidlo KD. 

Sorensen odmítá i námitku, že pomocí pravidla KK, lze z jedné formule odvodit nekonečně 

mnoho formulí v posloupnosti A, KA, KKA, KKKA atd. Jako důvod neplatnosti této námitky 

uvádí, že v klasické verzi paradoxu nám stačí použít pravidlo KK vždy pouze v konečném 

počtu a že výše uvedenou námitku proti jeho užití nelze vznášet. 

Sorensen však používá Paradox určeného studenta, aby ukázal, že v jeho verzi paradoxu není 

pravidlo KK zapotřebí vůbec, stejně jako není důvod se ve formulaci paradoxu odvolávat na 

Princip perzistence.79 

Sorensen používá stejnou formalizaci jako Harrison, ovšem bez Principu perzistence: 80 

 

S: ((p2 → ¬Ka1p2) ∧ (p4 → ¬Ka3p4 ∧ Ka3¬p2) ∧ (p2 ∨ p4)) 

 

                                                 
76 R. Sorensen, Blindspots, str. 289-291 
77 R. Sorensen, Blindspots, str. 289-292 
78 R. Sorensen, Blindspots, str. 313 
79 R. Sorensen, Blindspots, str. 317-320 
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Sorensen pak dokazuje spor z předpokladu Ka1Ka3S následovně: 

 

1) Ka3S├ Ka3S    (předpoklad) 

2) p4├ p4     (předpoklad) 

3) Ka3S├ Ka3(p2 ∨ p4)   (KD, VL na 1) 

4) Ka3S├ S    (KE na 1) 

5) Ka3S, p4├ ¬Ka3p4 ∧ Ka3¬p2  (VL na 4) 

6) Ka3S, p4├ Ka3p4   (VL, KEI na 3, 5) 

7) Ka3S, p4├ ¬Ka3p4   (VL na 5) 

8) Ka3S├ ¬p4    (Reductio ad absurdum na 6, 7) 

9) ├ Ka3S → ¬p4   (VD na 8) 

10) ├ Ka1(Ka3S → ¬p4)   (KI na 9) 

11) ├ Ka1Ka3S → Ka1¬p4  (KD na 10) 

12)  Ka1Ka3S├ Ka1Ka3S   (předpoklad) 

13) Ka1Ka3S├ Ka1¬p4   (VL na 11, 12) 

14) ├ Ka3S → S    (VD na 1) 

15) ├ Ka1(Ka3S → S)   (KI na 14) 

16) ├ Ka1Ka3S → Ka1S   (KD na 15) 

17) Ka1Ka3S ├ Ka1S   (VL na 12, 16) 

18) Ka1Ka3S ├ Ka1(p2 ∨ p4)  (KD na 17) 

19) Ka1Ka3S ├ Ka1p2   (VL, KEI na 13, 18) 

20) Ka1Ka3S ├ p2 → ¬K a1p2  (KE, VL na 17) 

21) Ka1Ka3S ├ p2    (KE na 19) 

22) Ka1Ka3S ├ ¬K a1p2   (VL na 20, 21) 

 

Je nicméně očividné, že aby Sorensen získal kýžený spor, musí zahrnout Princip perzistence 

již do zadání paradoxu. Místo aby dokazoval spor jen z předpokladu Ka1S, případně i Ka3S, 

vychází z interpretace, že Robinsonovo veřejné ohlášení všem studentům najednou má za 

důsledek i to, že oba studenti ví o tom, že i ten druhý je seznámen s obsahem oznámením, čili 

i Ka1Ka3S a Ka3Ka1S.81 

 

                                                                                                                                                         
80 R. Sorensen, Blindspots, str. 319 
81 R. Sorensen, Blindspots, str. 318 
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4.4. Kritika Principu konzistence a Principu uzavřenosti na VL 
 

V podobném duchu, jako se nesly uvedené argumentace, vůči Principu perzistence a Principu 

introspekce, by se dalo argumentovat i proti poměrně běžně přijímaným principům, jako je 

Princip uzavřenosti vědění (opodstatněného přesvědčení) na logické důsledky, nebo Princip 

konzistence. 

Již pomocí samotného pravidla KI odvodíme, že ideální myslitel je přesvědčen o pravdivosti 

všech logicky platných formulí, kterých je nekonečně mnoho. Tento problém se navíc ještě 

dále stupňuje přidáním pravidla KD, kteří i četní autoři skeptičtí vůči pravidlu KK bez výhrad 

přijímají. 

Právě na problému pravidla KD si lze povšimnout mezi dvěmi zcela různými interpretacemi 

znalostí (opodstatněného přesvědčení). Axiomové schéma K, které je internalizací pravidla 

KD je totiž v modálních logikách pokládáno za základní a systémy, které axiomové schéma 

K obsahují, nazývají normálními. 

Pokud chceme interpretovat modální operátor  v doxastickém (ale i epistemickém) smyslu je 

na první pohled zcela samozřejmé uvažovat pouze normální modální systémy. 

Pravidlo KI je pak možné interpretovat, že ideální myslitel je schopen logického usuzování na 

základě vlastních přesvědčení. Pokud je přesvědčen, že A má za důsledek B a zároveň je 

přesvědčen, že A platí, měl by být také přesvědčen, že i B platí. 

Pomocí pravidel KI a KD odvodíme, že ideální myslitel je přesvědčen o libovolném důsledku 

svých přesvědčení. 

Avšak ze schopnosti ideálního myslitele potenciálně rozšiřovat své znalosti o jejich logické 

důsledky nemůžeme odvodit, jaký je aktuální stav jeho znalostí. I ideální myslitel si jen stěží 

může pamatovat, nebo uvědomovat všechny možné logické důsledky svých přesvědčení. 

Představme si například matematika, který zná axiomy Peanovy aritmetiky, přesto se ale ještě 

nikdy ve svém reálném uvažování nedobral k přesvědčení, že 435519512 = (2 * 378)3 

I kdyby byl náš ideální myslitel nadaný bezchybnými početními schopnostmi a neselhávající 

pamětí, nebude nikdy schopen nabýt vědomosti o úplně všech důsledcích svého dosavadního 

přesvědčení, jelikož bude mít pouze konečnou dobu na odvozování. 

Také jeho paměť jistě bude omezená a nepojme nekonečný počet těchto důsledků. 

Přesto při formalizaci většiny úloh, jejichž řešení se skládají z konečného a omezeného počtu 

dedukčních kroků (jako je třeba úvaha studentů nad možností překvapivé písemky) můžeme 

uvedená pravidla použít na předpoklady dané úlohy a není nutné předpokládat jeho obecnou 

platnost. 
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Axiomy epistemických a doxastických logik je tudíž vhodné interpretovat ve stejném smyslu 

jako Binkley a Sorensen, jako usuzovací principy, které má každý ideální myslitel k dispozici, 

aniž by se nutně dopracoval ke všem důsledkům jejich aplikace. 

J. Izdný popisuje rozdíl mezi implicitními a explicitními znalostmi následovně: 

 

Logika S5n je bez velkých problémů použitelná tam,[...] , kde se znalostí myslí 

znalost implicitní, připisovaná agentu zvnějšku. [...] Poněkud přirozenějším 

pojmem než implicitní znalost je znalost explicitní. Intuitivně jde o takový druh 

znalostí, které jsou nějak reprezentovány agentovým stavem: typicky jeho 

pamětí. Sem patří nejběžnější pojetí termínu znalost v přirozeném jazyce.82 

 

Zdá se tudíž, že opět stojíme před dilematem, jak interpretovat základní pojmy v Paradoxu 

překvapivé písemky. Binkley se kloní k názoru, že se v paradoxu jedná o potenciální znalosti 

ideálního myslitele a tím sice dostává zajímavou logickou úlohu, ale jeho vysvětlení se už 

poněkud vzdalují intuitivnímu chápání paradoxu. Také Hall klade na pojem opodstatněného 

přesvědčení spoustu nároků. 

Pokud budeme například pokládat všechny Hallem uvedené principy jako náležející pojmu 

opodstatněného přesvědčení z definice, narazíme na problém, že žádné naše přesvědčení asi 

nikdy nebude dostatečně opodstatněné. 

Nic na tom nemění, že Hall Principy oslabuje, již jeho předpoklad, že přesvědčení je logicky 

bezesporné a uzavřené na logické důsledky je příliš silný a pokud jej Hall navíc prohlásí za 

analytický, akorát posílí kritické argumenty skeptiků, kteří poukazují na to, že očekávat od 

skutečných lidí taková přesvědčení, je nereálné. 

Z toho důvodu není ani od Sorensena úplně fér, pokud na jednu stranu obhajuje Binkleyho 

idealizaci epistemických pojmů proti námitkám kritiků jednotlivých vybraných principů a na 

druhou stranu odmítá jeho logicky korektní řešení poukazováním na intuitivní srozumitelnost 

učitelova ohlášení. 

Pokud Sorensen chápe učitelovo oznámení ve stejném smyslu jako Binkley, jako popisující 

implicitní znalosti ideálního myslitele, jeho námitka, že učitelovo oznámení je informativní a 

nikoliv absurdní, je lichá. 

Pokud totiž vskutku učitel opravdu ohlašuje něco o studentovu opodstatněném přesvědčení, 

na něž lze uplatnit všechny zmíněné principy, je opravdu nemožné pro ideálního myslitele jej 

přijmout se všemí důsledky í a přirozené intuice se při její interpretaci dovolávat nelze. 

                                                 
82 Jan Izdný, Epistemické logiky, str. 25 
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Pokud však Sorensen právně upozorňuje, že intuitivně je učitelovo oznámení pro studenty  

zcela srozumitelné a uvěřitelné, a že s Binkleyho formalizací není něco v pořádku, pak se 

odchyluje směrem k explicitnímu pojetí znalostí, neboť vnitřní ztotožnění se s učitelovým 

oznámením je pro vznik explicitního přesvědčení postačující podmínkou, a otevírá se všem 

možným námitkám vůči adekvátnosti použitých principů. 

Učitelovo oznámení je jen proto intuitivně informativní, neboť studenti paradoxu si ve velké 

části případů nikdy nebudou explicitně vědomi fatálních důsledků učitelova oznámení, což 

platí i pro potenciální posluchače paradoxu. 

Pokud ovšem některý ze studentů prezentuje svou úvahu, a pokud ji považujeme za korektní, 

stává se pro onoho studenta učitelovo ohlášení s logickou nutností nedůvěryhodné. Takový 

student nemůže již vážně věřit tomu, že ho učitel může zadáním písemky překvapit, pokud na 

ni ovšem nezapomene. 

Tím že student však nevěří učitelovu ohlášení, která je konjunkcí dvou oznámení, neznamená 

to, že nevěří oběma jejím částem. Aby nebyl překvapen písemkou a usvědčen z nesprávného 

očekávání, student pouze nevěří, že ho učitel může překvapit a bude písemku očekávat každý 

den. Protože ani opodstatněné přesvědčení nevyžaduje pravdivost, není vůbec problémem, že 

se většinou jeho přesvědčení nenaplní a písemka se konat nebude. Ať už pak učitel nakonec 

zadá písemku, nebo ne ideálního studenta už tím nepřekvapí. 

Pokud se tedy student na písemku preventivně připraví a nenechá se jí zaskočit, jistě splní i 

učitelovo očekávání, že po jeho prohlášení se budou všichni rozumní studenti připravovat na 

písemku po celou dobu a věnovat se učení průběžně a nikoliv pouze den před známým datem 

konání písemky. Tak i nejen bystrý student, ale i jeho bystrý učitel, bude moci být spokojený 

se svým usuzováním. 
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5. Závěr 
5.1. Shrnutí 
 

Po prezentaci možných přístupů k řešení problému v první kapitole jsem ve druhé kapitole 

poukázal na Sorensenovu kritiku pokusů interpretovat paradox jinak, než pomocí modálních 

reprezentací epistemických, či doxastických logik. Třetí kapitola byla věnována představení 

potřebných pojmů k pochopení Binkleyho přínosu k diskuzi paradoxu. 

V kapitole čtvrté jsem nakonec ukázal, že pokud se přidržíme výše zmíněného přístupu a 

idealizujeme si usuzovací schopnosti studenta, je analýza paradoxu, kterou provedl Binkley, 

korektní. 

Učitelovo oznámení se nám však zdá intuitivně srozumitelné a důvěryhodné, jelikož sami 

původně nepředjímáme studentův argument v celé komplexnosti. Pokud se s ním však již 

jednou ztotožníme, nezbude nám než učitelovo tvrzení odmítnout jako absurdní. 

Budoucnost možných příspěvků k Paradoxu překvapivé písemky pak vidím ve formalismech, 

které směřují k popisu explicitních znalostí. 
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