
Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta

Propedeutika logiky v rámci výuky základů 
společenských věd

Tomáš Grulich

Katedra občanské výchovy a filosofie

Školitelka: RNDr. Kamila Bendová, CSc.

Studijní program: Filosofie

2013



Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma 

Propedeutika logiky v rámci výuky základů 

společenských věd vypracoval pod vedením školitele 

samostatně za použití v práci uvedených pramenů a 

literatury. Dále prohlašuji, že tato disertační práce 

nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Datum

..........................................................

podpis



Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování paní 

RNDr. Kamile Bendové, CSc. za její neobyčejnou

trpělivost, vstřícnost a důvěru při vedení mé 

disertační práce. Rovněž bych chtěl poděkovat Mgr. 

Markétě Hanzlíkové, konzultantce v úloze strážného 

anděla, za veškeré rady a podporu, bez níž bych 

práci nikdy nedokončil.

..........................................................

podpis



NÁZEV:

Propedeutika logiky v rámci výuky základů společenských věd

AUTOR: 

Tomáš Grulich

KATEDRA (ÚSTAV)

Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

ŠKOLITELKA:

RNDr. Kamila Bendová, CSc.

ABSTRAKT:

Práce na pomezí filosofie a logiky, zabývající se smyslem, účelem a možným pojetím výuky 
elementární logiky v rámci předmětu základů společenských věd. V počátečním 
dialogickém založení logiky, pozdější disputační technice a v současné podobě teorie  
argumentace a moderní formální logiky hledá momenty, které by byly sto založit takový 
způsob její propedeutiky, který by jednak splňoval očekávání, jež jsou na ni kladena ze 
strany běžné argumentace v občanských i odborných záležitostech, jednak zajistil její 
otevřenost k dalšímu případnému rozvoji a speciálnímu využití v jednotlivých vědních 
oborech. Záměrem je naplňování étosu logiky dialogu: poskytnout oporu pro vytváření 
dobře odůvodněných názorů a přání. Klade otázku jak zůstat v prostředí přirozeného 
jazyka a současně využít ideje a nástroje, které formální logika racionálnímu usuzování 
poskytuje. Odpověď nalézá v pojmu sémantického závazku, na němž buduje výklad 
tradičního i moderního logického aparátu. Doplňuje ji návrhem tzv. exempel, příkladů 
určených k ukotvení stěžejních tezí a sehrávajících úlohu uzlových bodů v síti jinak 
obvykle lineárního způsobu výkladu.

KLÍČOVÁ SLOVA:

teorie argumentace, technika disputace, elementární formální logika, sémantický závazek, 
základy společenských věd



TITLE:

Propedeutics of Logic in Teaching the Basics of Social Sciences

AUTHOR:

Tomáš Grulich

DEPARTMENT:

Social Sciences and Philosophy Department, Faculty of Education, Charles University in 
Prague

SUPERVISOR:

RNDr. Kamila Bendová, CSc.

ABSTRACT:

This thesis is placed on border between the fields of philosophy and logic. It deals with 
significance, purpose and possible approach to teaching elementary logic within the 
framework of the subject – the Basics of Social Sciences. In the initial dialogical logic, 
latter disputation techniques and the current form of argumentation theory as well as in 
modern formal logic, it searches for moments allowing to establish such a propedeutics 
that would both meet the needs of common argumentation in civic and professional 
matters as well as ensure its openness to further development and specialized usage in 
particular fields of science. The aim is to fulfil the ethos of dialogue logic: to provide 
support for creation of well-justified opinions and wishes. It raises the question of how to 
remain in the environment of natural language while using ideas and tools offered by 
formal logic for the purposes of rational reasoning. The answer is found in the term of 
semantic commitment; it uses this term as a basis for interpretation of both traditional 
as well as modern logical apparatus. The answer is complemented by a draft of so-called 
exempla, examples designed to anchor the core theses while playing the role of nodes in 
the network of otherwise usually linear method of interpretation.

KEYWORDS:

Argumentation theory, techniques of disputation, elementary formal logic, semantic 
commitment, Basics of Social Sciences



6

OBSAH

ÚVOD

I. Kapitola (EXPOZICE) 25
A. Oddíl logický – Pavel Tichý logikům

B. Oddíl hermeneutický – Svatopluk Karásek neznabohům

II. Kapitola (FUNDACE) 45
A. Oddíl: fundace a tradice

1. Část: K původu logiky jakožto vědy (Ernst Kapp)

2. Část: K Aristotelovu pojetí epagógé a sylogismu (Kurt von Fritz)

3. Část: K problému principů (Wolfgang Wieland)

B. Oddíl: moderní zlom v tradici (Leibnizova idea kalkulu)

III. Kapitola (LIMITY) 66
A. Oddíl zakládající (Patočkův Sokrates)

B. Oddíl namítající (Arendtová a spol.)

IV. Kapitola (DISPUTACE) 83
A. Oddíl přirozené dedukce (M. Jauris)

B. Oddíl teorie argumentace (T. E. Damer)

C. Oddíl techniky disputace (S. Sousedík a spol.)

V. Kapitola (DIALOG) 103
A. Oddíl standardní (výroková a predikátová logika)

1. Část: K výrokové logice

2. Část: K sylogistice a predikátové logice

3. Část: K presupozicím, jménům a kvantifikaci

B. Oddíl nestandardní (evaluační a dialogické logické hry)

VI. Kapitola (DEFINICE) 132
A. Oddíl moderní (Berka – Jauris, Štěpán)

B. Oddíl argumentační (Jansa, Copi)

C. Oddíl tradiční (Novák – Dvořák, Fuchs)

VII. Kapitola (EXEMPLA) 150
A. Oddíl úvodní, zdůvodňující

B. Oddíl příkladů - James, Thagard, Vopěnka, Caramuel, Gauss, Jansa, Epiktétos

ZÁVĚR



7

Literatura

PŘÍLOHY (Damerův kodex, Vopěnkova kapitola, Caramuelova historka)



8

ÚVOD

Tato kapitola má především formulovat problém a charakterizovat můj záměr.

1. CÍL – ÚČEL – SMYSL

Oč jde filosofii a oč jde logice? – Nestačí „nechat se ozářit Sluncem idejí“, jsou tu jiní lidé a je 
tu sestup do jeskyně. Filosof neslouží Pravdě, Dobru nebo Kráse samotné, ale jim skrze 
službu lidem. Je pyšné říci: „Mínění druhých je mi lhostejné, zajímá mne jen pravda,“ 
správnější by bylo říci: „Míněním druhých se nedám na cestě k pravdě svést“. A nebylo by to 
ani pravdivé říci: Cesta k pravdě pouze pro pravdu samu by vedla na scestí, není-li pravda 
lhostejná k životu lidí. Odpovědí tu je Masarykovo „ne samotný souhlas, ale souhlas 
v pravdě“, i když asi výstižnější by bylo: „souhlas v opravdovosti, poctivosti“.1

Zajisté, básnivá filosofická řeč bývá hutná a podmanivá. To však není něco, co by ji odlišovalo 
od projevu demagogů. Podmanivost není postačující známkou pravdivosti. A to je právě, 
čeho se obávají logikové. Jak správně rozlišovat? Jak rozpoznat svod a od opravdovosti? 
Klademe si otázku: „Lze spojit kritičnost logiky a nároky filosofie, a jak?“ Nemohu říci pouze: 
„Zde stojím a nemohu jinak!“ To je málo, a neudělal by to ani TGM. Měl za to, že 
„demokracie je dialog“. Má-li být filosofie též dialogem a ne jen úchvatným projevem, 
přesvědčujícím (či jen svůdným?) vyjevováním nazřeného, pak je zapotřebí podávat 
svědectví srozumitelné druhým a pro pravdu argumentovat, aby se mohlo ukázat, co na 
našich slovech je vpravdě ryzí. Nemůžeme ovšem mít pravdu ve své moci, „pod kontrolou“, 
protože rozum a svědomí jsou mocnosti, které nás přesvědčují – obracejí naši mysl, aniž si to 
mnohdy přejeme a aniž je nám to příjemné. Počátky (archai) sice nevlastníme, jenomže 
nemá-li být „souboj paradigmat“ pouhým překřikováním a lákáním, je zapotřebí domýš let, 
na čem se zakládá jeho věcnost. Osobní nazření je podmínka nutná, ale ne postačující. Určitě 
ne pro ostatní „obyvatele jeskyně“. Ujištění o opravdovosti poskytuje mně samotnému, ale 
jde přece i o druhé. Je rozdíl mezi volností a svobodou. Pravda mne uvolňuje z pout 
„předsudků“, ale zároveň poutá nároky svého svědectví. A je to též svědectví druhým, ne jen 
pravdě samotné nebo dokonce jisté její podobě. To jsou zásady, které též umožňují, aby tu 
byla filosofie pro logiku a logika pro filosofii; ve vzájemně plodném vztahu, ne v odsudečném 
přezírání, nebo nekritickém obdivu. Připomínám tu Patočkovo rozlišení třech podob Logu, 
z nichž dvě příbuzné, zdá se, stojí v jisté protivě a napětí ke zbylé, židovsko-křesťanské.2

1 Příkladem na vysvětlenou: Smíme se domnívat, že TGM může být „v souhlase“ s J. Pekařem, aniž by spolu 
v mnoha, možná i zásadních, věcech souhlasili. Není tu ani rozporu ani paradoxu. To proto, že souhlas ve 
směřování je něco j iného a snad i více než vzájemné přitakání zastávaným tvrzením či teoriím. S míme a chceme 
dokonce doufat, že tento druh souhlasu přemáhá i rozdílnost lidských vyznání. A naopak se může ocitnout 

„mimo pravdu“, tj. mimo toto „pravé směřování“ Emanuel Moravec, velký Masarykův obdivovatel.

2 Ve stati Česká vzdělanost v Evropě (1939) rozlišuje Patočka tři vzdělanostní okruhy. O vzdělanosti se tu praví:
„… je v ní jediná naděje lidstva, neboť k její ideji náležejí všecky rámce vnitřní jednoty člověka  se samým sebou a  
s druhými, nejobsáhlejší rámce života v sobě samém vyjasněného, smysluplného, dostihujícího svého vnitřního  
cíle. Proto štěstí evropské vzdělanosti je posvá tné, nikdo z těch, kdo pracovitou poctivostí a ostatními na ní  



9

„Vydat z něčeho počet“ znamená nejenom mocnou řeč o počátcích, nebo svědectví činem,
nýbrž i ukázněnou, střízlivou a pokornou argumentaci. Rozumová „vykazatelnost“ přece není
pouhým matematickým kalkulem, jenž je možná s argumentací některými moderními logiky, 
potažmo „negeometrickými“ filosofy3 zaměňován.

K rozlišení opravdovosti a pravdivosti, příkladem: Dva romány, z nichž jeden je škvár či „lež“
a druhý výtečný a „pravdivý“ se neliší tím, že jeden je více smyšlený než druhý; „30 případů 
majora Zemana“ se od „Zdivočelé země“ neliší tím, že jedno se více blíží kronice skutečnosti. 
To je hřích „logiků“, že opravdovost opomíjejí nebo se ji, zaměňujíce ji za skutečnost, snaží 
převádět na pravdivost, a filosofové je v tom i při svém odmítání někdy následují. „Pravda 
logiků“ není pravdou, která se děje a není ani pravdou, která člověkem hýbe. Přesto se i oni,  
mnohdy bezděky ale ne nutně méně často než filosofové, na pravdě ve smyslu opravdovosti 
a poctivosti podílejí, právě svou kritičností (neupadnou-li do dogmatismu). Kdežto filosofové, 
z jejichž úst zní mnoho dunivých slov o nadoblačné, nebeské Pravdě či hlubokém, 
propastném Bytí, jsou občas sváděni těmi nejhoršími pozemskými lžemi a stávají se jejich 
činnými služebníky. V argumentaci si však lidé navzájem poskytují příležitost od těchto 
nebezpečí, svodů a úskalí svá mínění očišťovat, aby se zaskvělo, co na nich je pravé, ryzí.

Proč „pouta“ nejsou jen „pravidly hry“? – Napsal jsem, že je rozdíl mezi volností a svobodou. 
Chceme-li hrát kopanou nebo šachy, musíme se zavázat dodržovat pravidla, jen tak se nám 
otevře prostor příslušné hry. Jen tak se budeme moci těšit ze svobody hrát ji a nebude to 
„okopávaná“ či fixlování. Jestliže si chceme otevřít prostor svobody žít pospolitě s partnerem 
či jinými lidmi, musíme na sebe vzít závazky manželství či spolužití. Přijmout argumentování 
znamená ochotu nechat se poutat pravidly i otevřít si možnost jejich kritiky. Smyslem je 
vyvarovat se nebezpečí pouhého zalíbení, které jednak může být falešné, jednak pomíjí. 
Rozvíjení je sice zčásti též pomíjením, namítl by někdo, ale ne každé pomíjení je rozvíjením.

založenými ctnostmi si ho zasloužil , nechť se za ně nestydí. Tato vzdělanost má tři  hlavní stránky: (1)
kontemplativní, kterou nejlépe představuje řeckoantický motiv, (2) vnitřně-osudovou, mravně-náboženskou, 
kterou nejhloub uchvátilo křesťanství, a (3) in telektuální, kterou představuje moderní rozum ve vědecké teorii, 
v technice i státní, hospodářské, politické praxi. Mezi těmito momenty je takové napětí jako mezi různými 
podstatnými vrstvami lidského živo ta. Představují různé jeho hloubky, a proto se mohou sobě zdát cizí; ve všech 
se však ozývá tentýž základní motiv universálnosti, platnosti p ro všecky a pro všecko. A ve všech je činorodý pud, 
aby byl člověk vyzdvižen ze svého nahodile faktického postavení a postaven na cestu k tomu, kde jej dovoluje 
spatřovat vzdělanostní idea.“ (PATOČKA, Jan. Umění a čas I. Praha: Oikoymenh, 2004. s. 29.) – Všechny druhy 
vzdělanosti si  žádají, aby z nich byl jejich způsobem „vydán počet“, naplněn jejich smysl. Logos řeckoantický a 
logos doby moderní tu však mají cosi společného, totiž „logičnost“ racionálního typu, rozumnost; je s nimi 
spojena „vykazatelnost“ odlišná od „následování“.

3 Na vchodu platonské Akademie prý byl nápis: „Nikdo negeometrický nevstupuj.“ – Jistě se jím nemyslelo, aby 
nevstupoval nikdo, kdo se nezabývá geometrií, ale upozorňovalo se, že existují určité podmínky, např. nezbytné 
porozumění  něč emu , k tomu, aby vstup mohl být patřičný. S přitakáním tomu či onomu fi losofickému směru 
nebo s jeho provozováním to společného nemělo pravděpodobně nic.
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Myslet znamená rozlišovat, nikoli počítat. „Počet“ (kalkul) spočívá v pravidlech zacházení se 
znaky. Rozlišovat znamená především rozpoznávat dobré a zlé, pravdu a nepravdu. Nenechat 
se uhranout zlým a ošálit nepravdivým. A najít pak sílu následovat dobré a odporovat zlému.

Zajisté, ono4 „Zde stojím a nemohu jinak,“ nelze opravdově bez nějakého „počátečního 
otevření, odkrytí“, které zakládá pravdivost takového postoje ve smyslu opravdovosti, 
poctivosti. Jenomže to nestačí. Potřebuji rozumět (přesněji: ostatní to potřebují a já k nim 
mám závazek to sdělit a odpovědnost vůči pravdě podat svědectví), co znamená ono „zde“ a 
jaké důsledky z toho plynou. Má to jeden velmi důležitý zřetel: Nejsem Bůh, abych hovořil 
ústy Pravdy samotné, pravda se mi jen jeví z mého omezeného lidského stanoviště. A pouze 
v dialogu lidí jinak postavených (zkušenostmi, vzděláním, atd.), něco jiného nebo odlišně 
nazírajících, mohu poznat svá omezení, meze svého pohledu. Čili poznat svá skrytá 
východiska (a zůstat v proudu pravdy) nejsem s to bez druhých. Principem tu je víra v Logos5, 
ne ve „Třetí říši idejí“. Přeberme si, do jaké míry to platí na kterého filosofa či logika.

Nejedná se mi ani o (1) souhlas ani o (2) jistotu. Jde mi o (A) porozumění a o (B) opravdovost. 
Mocná řeč, žel, může uchvátit i bez porozumění, a podobně odsudek můžeme vyslovit 
povrchní, aniž bychom rozuměli – to je, čeho se „logik“ obává. Nepopuzuje jej tolik, když 
někdo něčemu přitakává nebo odpírá, ale rozčiluje ho, že se tak (obojí!) děje na základě 
povrchního zalíbení či neporozumění. Výjimkou je zjevné darebáctví či hloupost, ale tu je 
třeba mít na paměti, že jsme omezení lidé a ne nekoneční Bohové, takže na jedné straně 
musíme brát v úvahu svou omylnost, ale na druhé straně nemůžeme popírat, co se nám jeví 
a jak se nám to jeví. Stát pevně ne bohorovně, ne na svém, ale na straně pravdy a dobra.

Obdobně by se z druhé strany daly popsat obavy filosofa z proměny myšlení na „počítání“, 
omezení rozumnosti na dovednost v nakládání se znaky nebo dokonce veškerého uvažování  
na vyvozování důsledků z přijatých předpokladů. Ve třetí kapitole se proto zmíním také o 
Sokratově odporu před „skrýváním se za objektivnost logu“ a dotknu se jiného pojetí rozporu 
než k duši netečné bezrozpornosti či soudržnosti umělé znakové soustavy.

4 Známý Lutherův výrok zde míním obrazně – jako charakteristiku postoje, který nejenže něco vyznává, ale také 

svědčí o jisté krajnosti, sděluje, že není kam ustoupit, není možný jiný náhled či výklad, končí řeč a zbývá čin.

5 „Ale nejprve se střezme, aby se nám cosi nestalo. – Co  to? Řekl jsem já. – Abychom nezanevřeli na  logos a 
nestali se misology, tak jako bývají misantropové; neboť není většího zla, které by se mohlo někomu stát nežli 
toto, že by zanevřel na logos .“ (Faidón, 89 c-d)  „Nuže tedy, pokračoval Sókratés, když už jsem měl dost toho 
zkoumání věcí, potom se mi zdálo, že si musím dát pozor, aby  se mi n estalo totéž, co se stává těm, kdo se dívají  
na zatmění Slunce a konají pozorování: někteří si totiž kazí oči, jestliže nepozorují obraz S lunce na vodě nebo na 
něčem takovém. Takového něco jsem si pomyslil i já a dostal jsem strach, abych nadobro neoslepl na duši, 
kdybych hleděl očima na věci a snažil se jich  každým smyslem dosáhnouti. Tu se mi tedy uzdálo, že se musím 
utéci k logu a na něm pozorovati pravdu věcí. Ovšem snad mé přirovnání jistým způsobem není případné; neboť 
nepřipouštím docela, že ten kdo pozoruje jsoucna  na logu, pozoruje je více na obrazech než ten, kdo je pozoruje 
na věcech samých.“ (Tamtéž, 99 d – 100 a) – František Novotný př ekládá výskyt výrazu „logos“ v prvním zlomku 
slovem „rozumová úvaha“, výskyt v druhém zlomku pak „myšlenky“. Zejména druhé mi přijde zavádějící.
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Na jedné straně tu máme teorii argumentace (v anglosaské tradici: „racionální usuzování“ či 
„kritické myšlení“), na druhé formální logiku. Ta první se někdy nazývá „neformální logika“, 
což se mi jeví, vzhledem k její obvyklé náplni buď zavádějící, anebo pokrytecké či aspoň 
sebeobelhávající, jak objasním později. Člověk bez předchozího matematického vzdělání 
obvykle od logiky očekává, že jej učiní zdatnějším v uvažování, aniž by přesněji dokázal říci, 
co to značí. Poměrně snadno může nahlédnout, že v úvaze bychom měli rozlišovat mezi 
pravdivostí předpokladů a správností úsudku. Jinými slovy, pochopí, že se v onom „tudíž“, 
které spojuje předpoklady a závěr úsudku, ukrývá jisté zvláštní tvrzení, jež je výsostným 
předmětem logiky. Na základě zkušenosti také uzná, že pevně a přesně uchopit vyplývání –
jak se onen vztah předpokladů a závěru zove – není snadné, a že ono uchopení samo si může 
žádat nějakých předpokladů. Ve své důvěře se však spoléhá na odborníka, že stanoví či 
odhalí a jemu autoritativně poví, jaké že to ty předpoklady jsou. Ne proto, aby se jimi pak 
zabýval a je vyšetřoval, ale aby je zohlednil a zařídil se dle nich. Jenomže tu narazíme na 
problém: Níže zmíněnou „formalizací“, nebyla jen nebývale zvýšena účinnost logiky, ale byl 
též pozměněn její předmět. Ne že by jím již vůbec nebylo ono vyplývání, ale jde o to, co se 
s dotyčným pojmem stane, přeneseme-li jej z běžného jazyka do ideálního světa modelů, 
jimiž jsou vposled abstraktní třídy. (Vzhledem k přeložitelnosti do množinové řeči zahrnuje 
ono „vposled“ i takové zvláštní struktury jakou jsou kripkeovské rámce a další.) Toto 
rozštěpení původně jednotného oboru logiky s sebou nese ošemetné důsledky, běží-li nám o 
její užitek občanský a lidský, nejenom „(přírodo)vědecký“. Kdybychom se omezili na ten, 
museli bychom hovořit přímo o „únosu logiky“. My však budeme chtít zachovat logiku pro 
kritické myšlení, aby mohla přinášet užitek správnému rozlišování v našich obecně lidských, 
nikoli jen odborných záležitostech.

2. VIZE

Úvodem svého článku o ideji university popisuje Zdeněk Neubauer (2001a, ss. 99n) vztah 
fakulty svobodných umění ke zbývajícím třem – bohoslovecké, lékařské a právnické – jako 
vztah podobnosti i odlišnosti zároveň. Byla jim podobná, co do přístupu ke svému předmětu, 
neboť tento přístup by bylo možno nazvat obecně péčí o zdraví: duše, těla, společnosti, … a 
vědění samotného, tj. o jeho vnitřní jednotu a bezrozpornost – v nich spočívala podstata
zdravého úsudku. Zároveň si povšimněme, že zde neběží pouze o odlišnost oněch čtyř 
opečovávaných předmětů navzájem, nýbrž tu stojí i odlišnost jednoho z nich – totiž 
uvažování – proti zbylé trojici; odtud lze též pochopit obvyklou strukturu univerzitní stavby. 
„Pro středověk už filosofie nebyla věděním o tom, co jest, nýbrž dovedností rozlišovat možné
a nemožné, nutné a nahodilé. Byla jí svěřena péče o vědění jako takové, nikoliv o jeho 
konkrétní obsah. (…) Facultas artium nebyla čtvrtým pilířem duchovní stavby university: byla 
společnou základnou bohosloví, lékařství a práva.“

To, co zde Zdeněk Neubauer tvrdí o filosofii, bych rád vztáhl na logiku, nakolik může a má být 
logikou „universální“ – rozuměj: pro argumentaci v běžném jazyce – a ne jen „speciální“, tzn. 
pro ten či onen obor, většinou však pro formalizovaný popis modelů jeho předmětu. Měla by 
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být v tomto smyslu – tj. stejném, jako je výše přisuzován filosofii – péčí o zdraví usuzování. 
Zeptal-li by se mne někdo, jaký by byl tedy v tomto náhledu rozdíl mezi filosofií a logikou, 
odpověděl bych předběžně sokratovským obrazem, přesněji jeho rozlišením: Ponecháme-li 
filosofii její pomocnou úlohu při „rození“ nových myšlenek a výkladů, pak logice připadne 
úkol životaschopnost oněch plodů prověřovat a dbát i na zdraví samotného procesu tohoto 
prověřování. V současnosti se takové počínání nazývá spíše kritickým myšlením, jelikož logika 
se ho zřekla a stala se jedním ze zvláštních oborů matematické povahy zabývající se novým, 
užitečným předmětem, a to umělým znakovým jazykem zachycujícím v ideálních modelech 
předměty zájmu té či oné vědy. Přestala se ovšem do značné míry zabývat argumentací 
v běžném jazyce; i důvody případného sémantického rozboru přirozeného jazyka bývají jiné.

3. PODNĚT

Proto mne velmi zaujal konferenční příspěvek (Organon III., Pec pod Sněžkou 2001) Marty 
Vlasákové (2002) jak jasným vyjádřením úkolu učitelů logiky („vést studenty k schopnosti 
plně využívat aparátu současné logiky při běžném usuzování a argumentování“), kterého 
podle ní nelze dosáhnout současnou podobou výuky logiky, tak i zvoleným záměrem: 
poukázat na scholastické metody, které by pro tento úkol mohly být podnětné. 

Nyní jen uvedu, jak stručně a výstižně autorka vyjádřila jádro problému, později co konkrétně 
spatřovala na scholastických metodách přínosného, a svůj názor na možnosti navázat.

„Znalost současné logiky a schopnost logicky uvažovat jsou dvě různé věci. V důsledku 
formalizace a zavedení umělých jazyků se totiž z logiky stala jakási matematice podobná 
věda přístupná toliko odborníkům – v tomto smyslu logika již dávno přestala být nástrojem, 
stala se svébytnou vědou s poměrně vysoko umístěným vstupním prahem. (…) Je 
nepopiratelné, že formalizace znamenala pro logiku v mnoha ohledech velký přínos. Cenou za 
formalizaci však bylo značné odcizení se přirozenému jazyku, a to jak na úrovni zobrazování 
(…), tak na úrovni faktického předmětu logiky: současná logika se v zásadě nezabývá 
přirozeným jazykem, přestože právě on je médiem přirozeného logického myšlení. (…) 
Nebudeme-li však schopni ukázat souvislost logiky s usuzováním v přirozeném jazyce, stěží 
můžeme požadovat, aby se logika stala součástí všeobecných základů vzdělání. Bude pak po 
právu vykázána mezi speciální vědy (…), bez nároku na jakoukoli interdisciplinárnost.“ (2002: 
s. 63n).

Zkrátka, podnětem mi byly jednak nespokojenost s přínosem současné výuky logiky pro 
argumentaci v běžném jazyce, jednak setkání s pravidly disputace a překvapivé zjištění, že by 
se mohly stát prostředkem k přemostění propasti mezi kalkulem a rozumným uvažováním, 
formální logikou a teorií argumentace. Vrátím se k němu ve třetí části čtvrté kapitoly.

4. PRINCIPY, METODY
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Konzervativní princip: Jestliže něco nějak existuje a funguje, buď zůstat u toho, anebo měnit 
setrvalými, spojitými změnami, nikoli skokem a naráz. Důkazní břemeno (užitečnosti,  
nezbytnosti změny) je na prosazujícím se novém, nikoli na starém, zavedeném.

Dokonce bývá lépe se věci, která je neužitečná nebo částečně škodí, nezříkat a nezavrhovat ji 
zcela, nýbrž se ji snažit postupnými úpravami přizpůsobit novým okolnostem a proměnit; 
zkrátka, změnou cílů a způsobu užití proměnit věc samu.

Varuji proto předem, že mnohé, co uvedu, bude „staré známé“ a nebude mým záměrem 
danou věc zkritizovat a odvrhnout, ale proměnit pojednávaný předmět změnou přístupu 
k němu a změnou jeho užití a cíle, souhrnně řečeno: smyslu. Při zachování látky.

V tomto duchu také nahlížím na „nové“a „staré“ v logice. Moderna a tradice se v tomto 
bodě, obecně vzato, vyznačují jistou protikladností v hodnocení. Obávám se, že tak jako 
např. scholastika měla sklon k přeceňování tradovaného a byla velmi podezíravá vůči 
novinkám, tj. rodícímu se novému, tak moderna trpí vášní netoliko obrozování, nýbrž rovnou 
objevování převratného, bez dostatečné a obezřetné rozvahy, zda dochází k převrácení 
„z hlavy na nohy“, či naopak. Následkem toho se u starších mistrů až do počátku novověku 
setkáváme s úsilím tvrdit za každou cenu, že nepřicházejí vlastně s ničím novým a že to, co 
říkají, lze ve skutečnosti nalézt již u „otců zakladatelů“ – stačí je jen pozorně číst, k čemuž oni 
právě vybízejí a svými výklady dosud opomíjený obsah před zraky přivádějí. Naproti tomu u 
současníků hrozí přepjatá snaha přesvědčovat, že každá jejich drobná úprava je objevem, 
každé „vyleštění fiály“ je div ne stavbou nového chrámu. K tomu jsou ovšem, dlužno přiznat, 
tlačeni rozmáhajícím se přesvědčením, že ve vzájemném soupeření, nikoliv ve spolupráci je 
záruka rozvoje, že nové se prosazuje jaksi na úkor starého – „přemáhá jej“, a že ocenění si 
zaslouží spíše to „nikdy nevídané a neslýchané“ než neotřelý a objevný pohled na něco 
(údajně) „dávno odbytého“. Obojí ovšem hrozí být nakonec zastíráním skutečnosti: První 
předstíráním toho, že nové je ve skutečnosti dávno známé, druhé namlouváním, že bujení a 
variace je vždy rozvojem a vynalézáním.

Setrvávání u zavedeného mnou není hodnoceno předsudečně záporně ani přicházení 
s novinkami předsudečně kladně. Skutečnost, že něco v běhu věků vytlačilo a nahradilo 
předchozí, nemíním bez rozmyslu považovat za vítězství lepšího, ale ani za politováníhodné 
zavržení vyzkoušeného a prověřeného ve prospěch pochybných a pošetilých novot.

Druhým významným principem, který se má práce snaží sledovat, je étos logiky dialogu, jak 
jej vyjádřili Paul Lorenzen a Jaako Hintikka: Hledat způsoby a osvojovat si dovednosti, jak 
tříbit své počáteční osobní tužby a prvotní mínění prostřednictvím kritické diskuse do podoby 
dobře odůvodněných (vzhledem ke stávajícím okolnostem) přání a názorů. Čili naučit se 
tvorbě obecně rozumně přijatelných přesvědčení na základě střetávání odlišných soukromých 
náhledů a zkušeností. – Toto, a nikoli „pravdivý popis objektivní reality“ nebo „popis 
matematických modelů skutečnosti“, kladu za cíl logiky, kterou jsem nazval „universální“. 
Neznamená to ovšem, že by onomu popisu matematických modelů měla zůstat uzavřena, 
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jen tolik, že cíl je hlubší i širší zároveň. Nejen popis skutečnosti jazyka prostřednictvím 
modelů, ale především diskuse o nich je do něj uvedeným způsobem zahrnuta.

Co znamená držet se tohoto principu? – Sledujíce jej, pátráme po počátcích názorů, přání i 
pravidel v kantovském i aristotelském smyslu jako toho, co zakládá možnost skutečného a 
toho, co je známější nikoli „pro nás“, nýbrž „o sobě“ a „od přírody“, tj. svou vlastní povahou. 
Ne však pro dosažení (či hromadění) universálního vědění, ale kvůli neustávajícímu odkrývání 
a reorganizaci předchůdného rozumění. Stojíme tu v odkazu Aristotelově: „Každé vyučování  
a každé učení pomocí rozvažování vychází z předcházejícího poznání.“ A ovšem v protikladu 
k Platónově myšlence universální vědy.

Třetím principem je princip vyvažování (proporcionality) převzatý z teorie práva6, který však 
má mnohem obecnější dopad pro svou spjatost se soudní (v protivě k zákonodárné), tudíž 
argumentativní, povahou řeči.7 Může být užit též jako metaprincip k ostatním principům, 
např. vyvažování principu Ockhamovy břitvy, velící nám nezmnožovat jsoucna, není-li to 
nutné, Mengerovým hřebenem varujícím před snahou vystačit si s menším množstvím tam, 
kde je zapotřebí více. Princip vyvažování spočívá v tom, že čím větší je narušení případně 
neuspokojení jednoho, tím větší musí být uspokojení druhého. V některých případech nemusí 
jít o prostou aplikaci nějakého pravidla, nýbrž o poměřování jejich významu, míry jejich 
naplnění či zvažování protichůdných důsledků užití různých pravidel. Podobně jako je tomu 
ve filosofii nebo logice s Ockhamovou břitvou a Mengerovým hřebenem, má se to v oblasti 
práva např. se svobodou projevu a právem na ochranu osobnosti. Úsilí o uskutečnění 
nějakého souboru hodnot bývá vnitřně protichůdným (nikoli ovšem kvůli tomu 
rozporuplným) podnikem. Kupř. snaha zajistit péčí důstojný život může být v napětí se 
zájmem zabránit zneužívání solidarity nebo s úctou k svébytnosti jedince. Princip vyvažování 
takové střety řeší tím, že ústupek na jedné straně musí být vyvážen uskutečněním hodnoty 
na straně druhé, přičemž ale neurčuje, zda k vyvážení má dojít v tom či onom směru. Jeho 
požadavek na rozumnost spočívá v úběžníku soudržné rovnováhy nikoli ve vyvozování. Jako 
premisy přijímá hodnoty, které mohou být důvodně přijímány nebo odmítány. Rozumnost tu 
neskrývá za žádným „tudíž“, nýbrž je uložena v jejich vzájemné provázanosti.

Obecně vzato, pravidlo lze buď dodržet, anebo porušit, kdežto principy si žádají naplnění v co 
možná největší míře, jako celek a vzhledem ke svému poměrnému významu, a se zřetelem k 
daným souvislostem a okolnostem. Proto může princip vyvažování sehrávat též úlohu 
metaprincipu.

6 Blíže k tomu viz (Sobek 2008: ss. 262-265) kap. Právní principy, odkud jsem myšlenku převzal.

7 V době, kdy se zákon teprve rodí, se samozřejmě argumentuje pro a proti, hledají se meze přijímané právní 
úpravy. Zde rozdílu není. Mám tu však na mysli  ono konečné „budiž“, rozhodnutí, které ustavuje či upravuje, 
vymezuje hranice v právním prostoru. Protivou je však tento ustavující vs. rozvažující způsob řeči mnohem spíše 
v právu kontinentálním než anglosaském, kde značnou úlohu hraj í precedenty a soudní nálezy, a interpretace 
jsou význačným zdrojem práva.
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V rámci logiky se snažím principů držet spíše pragmaticky než programově. Žádoucí Frege-
Churchův princip8 skladebnosti a princip Parmenidův9 jsou narušovány kontextualismem, 
kterému se při opuštění Leibnizova programu nahrazení pojmů znaky asi nelze vyhnout. 
Naproti tomu se nijak necítím vázán dvouhodnotovostí logiky či úplností (totalitou) funkcí; 
vzhledem ke snaze pojednat logikou problém presupozic, právě naopak – opouštím je. 
Formální logiky se přidržuji dvěma principy: (1) Vztah vyplývání závěru z premis je hlavním a 
výsostným předmětem jejího zkoumání; (2) tento vztah je možné postihnout jako vztah 
formální, nakolik je vztahem deduktivním, což předpokládá rozlišit – přinejmenším do jisté 
míry – formu a materii zkoumaného předmětu. Uznávám tedy, že jedním z hlavních cílů 
logického rozboru by mělo být postižení vztahu vyplývání (princip inferenční adekvátnosti: 
„rozbor by měl náležitě postihnout vztah vyplývání“), a dále to, co Vladimír Svoboda (2010: 
s. 17) označuje jako principy průhlednosti (transparentnosti) a úspornosti či jednoduchosti: 
vazba mezi výsledky logického rozboru a jeho mluvnickými protějšky má být dobře 
rozpoznatelná a zápis výsledných vět (tj. formule) co možná nejjednodušší a nejúspornější. 
Zjevně všechny tyto principy musí podléhat principu vyvažování jak v kvalitě, tak v kvantitě, 
tzn. být jím váženy a posuzovány jak co do poměrného významu, tak co do míry naplnění.

5. TEZE podle jednotlivých kapitol

Teze 1: Slabinou logiky je nezbytnost přijetí základu, na němž vystaví své pojetí logické 
formy, jímž zachycuje vztah vyplývání závěru z premis, což je jejím prvořadým úkolem při 
rozboru argumentu. Tento základ zůstává ovšem oním rozborem netematizován a dotazován 
může být jen v podobě kritiky onoho pojetí, nikoli v jeho rámci. Přesto i tam, kde určitý 
logický aparát selhává nebo naráží na obtíže, vyjevuje něco o podstatě věci, jíž se zabývá, i o 
sobě samém.

Teze 2: Potřebujeme-li takovou logiku či teorii argumentace, která by nám svými pravidly 
dovolila též střetávání různých pojetí logiky. Můžeme se v tom opřít o její vlastní původ a 
smysl. Vyvinula se ze vzájemného myšlenkového potýkání a jazykového klání. Nemusíme se 
vázat na žádnou skrytou či výslovnou ontologii či noetiku, nebo určitý logický aparát, 
principy, z nichž vycházíme, jsou sice v našich postojích přítomny, ale v rozpravě též mohou 
vycházet najevo a být ve vzájemném tříbení podrobovány kritice.

Teze 3: Sokratovské pojetí řeči dává odpověď na důvody naší důvěry a záměry našeho 
počínání, obracíme-li svou pozornost k argumentaci v běžné řeči. Jeho hlavním úskalím však 

8 Ve znění: „Význam složeného výrazu je jednoznačně určen významy jeho složek“ či „význam složeného výrazu 

závisí pouze na významech jeho složek“; viz např. Materna 1989: s. 59 nebo Tichý 1996: s. 60.

9 Parmenidův princip: Nelze mluvit o něčem, aniž bychom to nějak označili nebo zmínili . Jazyk je určen k tomu, 
aby označoval či vy jadřoval něco mimo sebe. – Jeho výrazy nesou nějaký význam, výrazy něco znamenají a věty 
něco sdělují; pochopení těchto významů je porozuměním, ne výcvikem či úmluvou, dodávám.
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je námitka Hannah Arendtové o podvratné moci rozumu, kterou však nelze – na rozdíl od 
některých jiných – zodpovědět jednou provždy.

Teze 4: Pravidla přirozené dedukce jsou sto zprostředkovat obecnou ideu „krok po kroku“ 
jdoucího dokazování, jeho vzorů i elementárních úsudků. Omezením jsou však silné 
požadavky kladené na úpravu běžného jazyka. Zásady zdravé argumentace naproti tomu 
nejsou sto poskytnout nezvratnou jistotu usuzování, ale přináší jednak nezbytné sepětí 
s argumentační praxí, jednak vnáší do sémantiky náměty, které by jinak byly neoprávněně 
vytěsněny formalizací upřednostňující jiné ohledy, např. popisné, matematické, deduktivní. 
K překlenutí obou může posloužit technika disputace. Souzní jak se zkoumáním moderní  
logiky dialogu, tak s prosazovaným zaměřením výkladu na pojem sémantického závazku.

Teze 5: Východiskem pro přiblížení jak pojmu vyplývání, tak ostatního pojmového aparátu 
tradiční i moderní logiky se může stát pojem sémantického závazku. Můžeme jím dosáhnout 
jak snazšího porozumění smyslu a účelu formalismu, tak i osvojení základních idejí a 
dovedností, které jsou využitelné v běžné argumentaci, ale i pro formálně matematické 
modelování jazyka či skutečnosti.

Teze 6: Ve výkladu definování je třeba důsledně a zřetelně oddělit zásadně odlišná pojetí 
moderní a tradiční, porozumět prvému kvůli sepětí s paradoxy pojmu vyplývání, ale nechat 
se vést druhým kvůli jeho napojení na běžný jazyk. Vyhnout se přitom dvěma krajnostem: 
Nebezpečí metafyzičnosti, pokud bychom se příliš přidržovali tradice, které by bylo na újmu 
nezaujatosti řeči coby prostředku střetávání protichůdných názorů, a nebezpečí plytkosti, 
k němuž by mohlo vést zaměření na čistě formální stránku věci a odtržení od jakéhokoli 
materiálního ukotvení v oboru, pro nějž je definování určeno.

Teze 7: Výklad propedeutiky logiky je možné a prospěšné proložit „exemply“, která by jednak 
přinášela klíčové teze, jednak představovala křížení většího množství různých námětů. Tato 
exempla nesehrávají úlohu pouhého oživení nebo procvičování výkladu, nýbrž 
„kondenzačních jader“, okolo nichž se může budovat síť pojmů a dovedností.

Východiskem jsou vize, podnět a principy. Cílem – spíše však záměrným bodem, než metou 
na niž bychom mohli a chtěli dospět – jsou odpovědi na otázky: Co by znamenalo provozovat 
logiku „universální“ a ne „speciální“? Co obnáší umět „logiku plně využívat“ a jaký to má 
vztah k dovednosti využívat ten či onen logický aparát? Co přínosného z hlediska logické 
propedeutiky nalezneme v soustavách současné logiky klasické a či neklasické, čím k ní může 
přispět logika tradiční a čím teorie argumentace? 

Plně využívat předpokládá dostatečně porozumět, nikoli jen dosáhnout zběhlosti (empeiria) 
či dovednosti (techné; ars) nýbrž rozumění, které zakládá skutečnou znalost, vědění 
(epestémé; scientia), ne pouhý cvik. Pochopitelně v potřebné a uskutečnitelné míře.

Plně využívat též zahrnuje širší a podstatnější okruhy lidské činnosti než jen práci s počítači, 
vyhledávání v databázích, nebo formulaci teorií a hypotéz ve formálním jazyce matematiky a 
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jejich správné zapisování a čtení. Jedná se především o odborný, občanský a mezilidský 
dialog a polemiku.

K tomu všemu má logika co říci a její propedeutika by se proto neměla uzavírat žádnému 
z výše zmíněných úkolů nebo výrazně upřednostňovat jediný. Znamená to orientovat se 
nikoli na různá ztělesnění nástrojů logiky a jejich osvojení, nýbrž na jejich ideje, které ona
různá ztělesnění a jejich následné osvojení umožňují. A umožňují především též odstup, 
který je předpokladem k hodnocení jejich vhodnosti a užitku, a rozpoznávání přiměřenosti 
pojednávanému předmětu či záležitosti.

Předpokladem a podstatou takového otevření je podle mne založení výkladu na pojmu 
sémantického závazku. Půjde z mého hlediska o elementární, intuitivně uchopený výchozí 
pojem dovolávající se běžné jazykové praxe. Z toho důvodu ze strany jedné nezatížený 
zvláštními filosofickými, ontologicko-noetickými předpoklady, a z druhé strany přístupný 
kritice v tom smyslu, že závazek se vposled odvolává na náš rozumový náhled a svědomí, 
které nejsou plně v naší moci, ale naopak jsou s to nás přemoci i proti našim sklonům.

Chtěl bych ukázat, jak zásadní na celém podniku je rozlišení mezi pojetím tradičním a 
moderním, přičemž předěl spatřuji v idejích Leibnizových, nikoli třeba až Fregových. To se 
týká jak teorie důkazu, tak definování.

Otázku, co by měl absolvent toho či onoho oboru z logiky umět a znát, nelze bez předchozího 
položení a zodpovězení otázky po smyslu poznávaného a osvojovaného a po účelu 
poznaného a osvojeného. To je úkol velký a rozsáhlý, tedy obtížný. Nad síly jedince. Protože 
mám za to, že současné odpovědi bývají zatíženy odbornými či filosofickými předsudky a 
vyznačují se upřílišněným instrumentalismem a utilitarismem, pokusím se je položit znovu, 
jinak – tak, aby byla patrná omezení i možný přínos dosavadních řešení.

6. REŠERŠE

V letech 1998-2012 probíhaly každý druhý rok čtyřdenní semináře vysokoškolských učitelů o 
výuce logiky zvané Organon I. až VIII. (první čtyři se konaly v Peci pod Sněžkou, další 
v Olomouci, Dubu nad Moravou a Telči). Z mého hlediska měly tyto porady zásadní význam.

Tu jsem stanul před vážným, ne však obecně uvědomovaným a sdíleným, problémem:

Otázky bývají kladeny jednostranně z hlediska užitečnosti prostředku pro uživatele, nikoli 
„dvojmo“ z hlediska smyslu samotného předmětu logiky a současně účelu užití v konkrétní 
oblasti. Ty prvé jsou často bezděčně a samozřejmě pokládány za zodpovězené, a takovými 
skrytými či samozřejmými odpověďmi je pak vedeno pátrání po možném uplatnění i po 
„mezích únosnosti“ pro posluchače společenskovědních (míněno: „nematematických“) 
oborů. Smysl bývá chápán instrumentálně: komu a k čemu má logika sloužit. Nikoli čím logika 
v daných souvislostech je, jak se projevuje její bytnost, nýbrž jaké nástroje z připraveného 
arzenálu možno použít, případně jak je upravit a uchazeče v nich zaučit. Příznačné se v tomto 
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ohledu jeví vyjádření Miroslava Jaurise: „Pro autora je otázka, co by měl student vysoké školy 
z logiky vědět a umět, výlučně otázkou, co účelného (věcně i didakticky) dokážeme studentovi 
reálně nabídnout,“ což je dáváno do protikladu s „utopiemi ideálního stavu“. (1998: s. 10)
Přesto seminární příspěvky přinášejí velmi cennou zkušenost, zejména svým svědectvím o 
rozmanitých překážkách a úsilí je překonat. Jde ovšem o to, co je v daných souvislostech 
věcnost a co ji zakládá!

Základním východiskem pro mne zůstává – se zřetelem na přijímaný princip konzervativizmu 
– současná, moderní klasická formální logika, tzn. zlomek výrokového a predikátového 
počtu s množinovou sémantikou. Přesněji v té míře a ty jejich části, které je smysluplné a 
proveditelné pro propedeutiku logiky využít. V úvahu tak přichází podoba, jíž tyto teorie 
nabyly postupně v knihách a učebnicích Miroslava Jaurise (1970) a Karla Berky (1978), či 
v překladu knihy Alfreda Tarskiho (1969), posléze u Jana Štěpána (1992) a dalších, až 
Antonína Sochora (2012). Překážkou v přijímání východisek podobného druhu však je obecně 
sdílené přesvědčení jejich autorů10, že: „Logika formuluje výslovně ty vyvozovací kroky, které 
pokládáme za správné, a zkoumá takto vzniklý systém,“ což je v oblasti propedeutiky 
namnoze ztotožňováno s uvedením do výdobytků a zužitkováním moderní formální logiky, 
bez toho, aby byly položeny hlubší otázky, např. odkud by pro běžnou argumentaci mohla 
pramenit užitečnost něčeho, čeho účelem je popsat matematický model skutečnosti? Často 
se předpokládá, že „uživatelem“ bude buď někdo, kdo se bude pohybovat v oblasti 
přírodních věd, anebo kdo bude nucen se domluvit s tovary technovědy a s nimi nakládat. 
Stranou tak zůstává přesně ten ohled, který mne zajímá nejvíce: Co může logika přinést pro 
dialog občanský a lidský. I ten vědecký, o němž si snad nikdo nenamlouvá, že je veden 
pomocí pravidel formální logiky, v níž jsou výsledky předkládány, a navzájem soupeří o to, 
komu a jak se povede vynést na světlo více skutečnosti či stanout na straně pravdy.

Výše zmíněný princip konzervativismu nijak neznamená, že bychom se měli obracet pouze ke 
klasickým, zavedeným nebo v dané době převažujícím řešením. Na poli logické sémantiky 
znamená kupř. transparentní intenzionální logika (TIL) podle mého soudu významný přínos. 
Náměty, jimž věnuje pozornost přednostně, ji navíc v polemice spojují jak s logikou moderní 
tak s tradiční, scholastickou. V rámci moderní logiky se jedná o originální návrat ke kořenům 
(míněno: zejména k Fregovi), který má i filosofické ambice a přirozený jazyk je výslovně jeho 
předmětem zkoumání. Od svých počátků (Materna 1989) se dostala do fáze, kdy se s ní 
můžeme seznámit nejen v odborných publikacích (Cmorej 2002), ale začíná se objevovat i 
v učebnicích (Materna 1995, Štěpán 2002), a to ne pouze vysokoškolských (Gahér 1994).

Velmi cenné jsou tyto snahy jednak znovuuvedením na scénu zasunutých námětů (např. 
pojetí pojmů nebo rozlišení výpovědí „de dicto“ a „de re“ a problém presupozic), ale též 
vědomou koncepční jednotou. Neusilují o různá, navzájem neslučitelná řešení jednotlivých
problémů, ale nárokují si přijít s novým celkovým pojetím. Z druhé strany je tu však 
nebezpečí takového způsobu idealizace předmětu logiky, která zkušenost, jež má v řeči přijít 

10 Cit. Sochor, 2012, s. 13.
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ke slovu, potlačí, namísto toho, aby jí pomohla vyjevit se. Kromě toho tu jde o přínos 
zejména k rozboru premis, schází zatím využitelný aparát odvozovací. Z hlediska důslednosti 
použití pojmu funkce, a tím pádem, nepřímo i k reflexi tohoto pojmu ve filosofické logice,
nacházíme všem v TIL zdroj, který nelze opomenout. Navíc dostala TIL svým zakladatelem, 
Pavlem Tichým do vínku vzácný dar: Je budována svými autory ve střetech a potýkání se 
s jinými pojetími soudobé logické sémantiky.

Jestliže Pavel Materna s Janem Štěpánem citují úvodem své studie (2000) Pavla Tichého11: 
„Ti, kdo se domnívají, že logika je něčím víc než studiem konečných řetězců písmen, musí se 
vrátit tam, kam došli Frege a Russell, a pokračovat dál,“ jak daleko a kam, bychom potom 
měli zajít my, domníváme-li se, že logika je víc než zkoumání abstraktních modelů jazyka a 
světa? A že zejména její propedeutika by měla otevřít různé možné přístupy k ní.

Tradiční, zejména aristotelský přístup představuje stále ještě nedoceněný zdroj. Zdálo by se, 
že jej dostatečně využívají jednak filosofové zaměření scholasticky, jednak ti, kteří zamýšlejí 
nějakým jednoduchým způsobem standardizovat v rámci běžné řeči úsudek, aby se stal 
ověřitelným, a vřazují proto sylogistiku do teorie argumentace. Jenomže u prvých to bývá 
spojeno s určitými ontologicko-noetickými předpoklady, které nelze přijmout, pokud chceme 
řeč založit nezaujatě a rovným způsobem přistupovat k možným účastníkům polemik. 
Nakolik to je možné, chceme vycházet z řeči samotné, ne z filosofických předsudků o ní. 
Využití v rámci teorie argumentace bývá potom mnohdy povrchní, předurčené záměrem 
dosíci „dedukce bez matematiky“, což je ztotožňováno s vyhýbáním se formálnímu, 
znakovému aparátu moderní logiky. Prvý přístup je však cenný svou opravdovostí, poctivostí. 
Oceníme též, že se v tomto případě nacházíme dosud – ponecháme-li stranou ony 
ontologicko-noetické předsudky – v prostředí přirozeného jazyka, před obratem od pojmů ke 
znakům, tj. stále ještě v rámci „zastupování“ a nikoli „nahrazení“ pojmu znakem. Toto i  
srovnání s přístupem moderním, inspirovaným Leibnizem, činí z prací dotyčného druhu 
pramen bohatší, než by se při povrchním pohledu mohlo jevit. Jedná se o tradici rozmanitou, 
zejména scholastickou, z níž je v současnosti nejvýznačnější asi novotomistická či 
novoaristotelská. (U nás např. okolo filosofického časopisu Studia Neoaristotelica, „časopisu 
pro analytickou scholastiku“.) Pokud se projevila učebnicemi, uvádím je níže.

Co se týče teorie argumentace, která u nás často nese název „neformální logika“ (informal 
logic), v anglosaském světě pak případněji kritické myšlení (critical thinking), racionální 
usuzování (rational reasoning) či rozbor zdůvodnění (analysis of arguments), a hrozí její 
záměna za eristiku nebo rétoriku, první zprávy o ní jako o učebním předmětu, včetně 
literatury, k nám přinesl Miroslav Jauris ze studijního pobytu v USA v roce 1989. Následně 
byla diskutována na Katedře logiky FF UK Praha a zařazena coby zvláštní kapitola do výuky 
pro obory sociologie, ekonomie a pedagogika, dále uplatněna v seminářích pro středoškolské 
učitele, kteří ji měli učit v rámci předmětu „Základy společenských věd“. Zkušeností též 
přibývalo z výuky na středních školách. (Viz Zastávka 1998: ss. 79-84) Tato tradice sahá svými 

11 TICHÝ, Pavel. The Foundations of Frege's Logic. Berlin: de Gruyter, 1988. Viz s. viii .
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kořeny až k Aristotelovi a dávným řečnickým školám, v současnosti se však rozvíjí a 
praktikuje zejména v USA, popř. celém anglosaském světě, a představuje – vedle formální 
logiky tradiční i moderní – jeden ze dvou neopominutelných zdrojů idejí, jelikož ve výkladech 
tradiční logiky byla argumentace zatlačena do pozadí odstoupením od disputace coby 
důležitého učebního i vědeckého prostředku, v logice moderní pak byla opuštěna zcela. 
Prosazení a rozvoj v USA souvisí zvláště s potřebami argumentace v oblasti práva a řízení,  
tvorby a udržování pracovního prostředí (managementu), je tudíž orientován prakticky. Také 
z toho důvodu je nezbytné doplňovat teoretický protějšek pojednání přímo z prostředí, 
kterému je argumentace určena. V oblasti práva se tak u nás, v České republice nelze obejít 
bez práce Tomáše Sobka (2008). Z pohledu logiky se Jaurisovy zvěsti chopil Zdeněk Zastávka, 
na Slovensku se podobným námětům věnoval František Gahér. Obávám se však, že přístup 
moderních logiků přece jen trpí jistým bezděčným podceněním teorie argumentace, neboť 
mají sklon vykazovat ji do oblasti pragmatiky, kdežto sémantiku stále nazírají nikoli jako 
sémantiku přirozeného jazyka, nýbrž formální sémantiku abstraktních modelů, které 
významy běžného jazyka zobrazují. S výhradami to platí i pro TIL - transparentní intenzionální 
logiku (Pavel Tichý, Pavel Materna, Marie Duží, Jiří Raclavský atd.), která se přirozeným 
jazykem zabývá kvůli vztahu jeho sémantiky k formální, potažmo počítačové reprezentaci. Na 
druhé straně si logikové bývají velice dobře vědomi, že a proč může být uchopení vztahu 
vyplývání v rámci přirozeného jazyka nepostačující a jaké důvody nás vedou k standardizaci 
argumentu do deduktivní podoby, i úprav, jimž jsme při tom nuceni přirozený jazyk podrobit.

V přístupech k logice či její propedeutice z hlediska filosofie narážíme obecně na několik 
překážek: (1) mívají sklon využívat předpokladů nějakého konkrétního filosofického směru 
(např. toho či onoho druhu aristotelismu či analytické filosofie), (2) bývají zaměřeny na 
rozbor pojmů, nikoli na usuzování, jeho pravidla a prověřování, (3) jsou řazeny jako buď 
vlastní součást určitého způsobu filosofování, anebo jako vnější, popisně přehledné a nutně 
zkratkovité seznámení se s logikou jako zvláštní, s filosofii se vzájemně ovlivňující vědou. 12

Navzdory tomu jsou i tato, ontologicko-noetickými předpoklady zatížená pojednání přínosná. 
Důvod je tento: Učenci protikladných či mimoběžných směrů mívají o těch druhých a jejich 
přístupu k věci řadu předsudků, které je někdy obtížné odhalit, věnujeme-li pozornost pouze 
určitému z nich. Porovnání tento úkol usnadňuje. Proto bývá prospěšné pustit ke slovu i to, 
co se nám jeví jako „dávno odbyté“, „beznadějně zastaralé“ nebo „hrubé a nedokonalé“. 
Pole je široké. Z hlediska propedeutiky logiky se mi jeví zvláště přínosnými zkoumání 
zaměřená na teologii, morální a politickou filosofii a na právní teorii.

Samostatnou kapitolu tvoří přímo učebnice coby výsledek výše uvedených tří přístupů. 
Představují občas čistě jeden z nich, jindy jsou svou podobou či východisky smíšené. I tehdy 

12 Příkladem prvého mohou být povýtce novotomistická pojednání logiky teologických fakult nebo seznámení 
s logikou z hlediska jejího přínosu pro vznik a vývoj analytické filosofie. Konkrétním příkladem druhého mohou 
být kapitoly o logice v Anzenbacherově Úvodu do filosofie (1990) nebo v knize O myšlení: Úvod do filosofie, 
K. Liessmanna a G. Zenateho (1994). Představu o prvním si  můžeme učinit na základě spisu Fuchsova (1993) 
nebo skript Vojtkových (1992a, 1992b).
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když neexistuje vyjádření autorů, jakými ideami byli při své práci vedeni, lze přesto 
z výsledku mnohé odvodit – jako z důsledků usuzujeme na možné a pravděpodobné 
předpoklady. Ačkoli tedy nejde v přísném slova smyslu o práce k námětu samému, přinášejí 
významný zdroj poznání a inspirace. Byť tu nejde o kořeny, nýbrž plody. V případě přístupu 
tradičního a moderního jsem se omezil na české, v případě argumentačního na anglosaské, 
přesněji americké a české. Z důvodu přístupnosti a tradice.

Sylogistika Kamily Bendové (1998), vzdor svému názvu, přináší nejen seznámení s klasickým 
sylogismem a jeho ověřováním pomocí Eulerových, Vennových a Carrollových diagramů, ale i 
uvedení do Booleovy algebry a základy výrokového a monadického predikátového počtu. 
Představuje tak pozoruhodný pokus spojit z pohledu logika nejpřístupnější a pro běžný jazyk 
nejsnáze uplatnitelné formálně-logické nástroje. U Prokopa Sousedíka (2001) nacházíme 
snahu vyjít vstříc společenskovědním oborům a podat přehled vývoje logiky, u Jana Svatka a 
Ludmily Dostálové (2003) záměr využít a zařadit moderní logiku do analyticko-filosofických 
zkoumání. Vladimír Svoboda (1998) svou, v současnosti základní učebnicí pro výuku tzv. 
neformální logiky v rámci středoškolských „základů společenských věd“ plní poptávku 
nezatěžovat žáky symbolismem a přitom je uvést do předsíně jak formální logiky, tak teorie 
argumentace. Zvláštním případem je učebnice Oldřicha Seluckého (1995) pro svou orientaci 
na aristotelskou tradici. Protějšek vysokoškolský, díky vzdělání a filosofickému rozhledu 
autorů velmi zdařilý, představuje Úvod do logiky aristotelské tradice od dvojice Lukáš Novák 
– Petr Dvořák (2007). Pokud by nám šlo pouze o rozbor pojmů, soudů a logicko-filosofických 
teorií, nikoli o úsudek a argumentaci, byla přeložena vynikající kniha dvojice Ernst Tugendhat 
– Ursula Wolfová, Logicko-sémantická propedeutika (1997). Přes silné výhrady nesmím
opomenout práci Viktora Knappa a Aleše Gerlocha (2001) na poli logiky pro právní myšlení.

Svou neobyčejnou nápaditostí mohou být podnětné i práce popularizační. Při vlastním 
různorodém zaměření musejí sice otázky, které se snažím klást, mít již zodpovězeny předem, 
avšak svým vtipem a neotřelostí přístupu leckdy lépe než standardní učebnice dají vyniknout 
podstatě věci. Pro jejich rozmanitost nutno záběr zúžit a pozornost soustředit. Upřednostni l 
jsem anglosaskou tradici pro její skvělý humor, z tradičních volil Lewise Carrolla (1972), 
z moderních R. M. Smullyana (1986, 2003). Nutno ovšem mít na paměti, že se v tomto 
případě jedná opravdu jen o podněty: nápady a případy, nikoli základ či celek. Vytržením a 
zasazením do jiných souvislostí mohou jejich části nabývat jiného smyslu a být použity 
k odlišným účelům, což by mohlo dopadnout jak k užitku, tak ke škodě věci. Využitím např. 
Smullyanových hlavolamů pro výuku přirozené dedukce se u nás zabýval Petr Hromek (FF 
Ostravské univerzity, katedra filosofie), současně autor jeho výtečných překladů.

Zcela mimo obzor mého zájmu zůstávají snahy zapojit do výuky softwarové prostředky. Tím 
mám na mysli výukové počítačové programy, jako jsou: Tarski‘s Worlds a Hyperproof. 
Předpokládám totiž, že se vesměs jedná o způsoby osvojování moderního logického aparátu, 
zatímco já si kladu otázku smyslu a účelu takového osvojování. Připomínám zde znovu: pro 
propedeutiku a s ohledem na společenské vědy! Teprve až ta se uspokojivě zodpoví, bude 
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možné přistoupit k volbě prostředků. Nejprve tu však jsou ideje, jimž má být porozuměno, a 
užitek z nich, daný účelem použití.

7. ROZVRH KAPITOL

Členění jednotlivých sedmi kapitol je provedeno v hierarchii: Kapitola – oddíl – část. Značení 
římskými číslicemi – písmeny – arabskými číslicemi.

I. Kapitola: EXPOZICE je klasicky „otevřením dramatu“, dva oddíly – „logický“ a 
„hermeneutický“ – přinášejí porovnání příkladem, jak k porozumění přispívají svým vlastním 
způsobem tak odlišné texty jako je exegeze v kázání a logický rozbor. Slouží k ilustraci 
pozdějšího výkladu, coby konkretizace některých obecných tvrzení, jedná se tudíž o 
dokreslení, ne argument. Smyslem je příležitost k otevření mysli, všeobecné oprávnění jak 
vstřícnosti k jinému z jedné strany, tak pevnosti ve svém přístupu ze strany druhé.

II. Kapitlola: FUNDACE má opět dva rozdílné oddíly, „aristotelský“ a „leibnizovský“, přičemž 
první, dělený do tří částí (Kapp-Fritz-Wieland), kde první dvě se týkají zrodu logiky a objasňují
původní význam pojmů epagógé a sylogismos, kdežto třetí (Wieland) si klade za cíl ukázat, že 
Aristoteles užíval svých pojmů jako „regulativních principů“ a nestavěl na nich metafyziku. 
Smyslem „založení, ustavení“ je jednak prokázat (odkazem na autority), že orientace logiky 
na argumentaci není něčím navíc, co si k ní přimýšlíme jako jedno další použití, nýbrž že je to 
právě ono, které jí dalo vzniknout, a to dokonce ne „přirozeně“ (např. na řečništi), nýbrž 
„uměle“ (coby duševní cvičení, gymnastika). Odtud se jednak bere smysl důležitých pojmů
epagógé a sylogismos, které mají zvláštní význam pro to, co se v rozpravě odehrává, nejen 
po formální stránce, ale též, a pro nás zejména, po stránce duchovní a občanské – cílem je 
načerpat odtud oprávnění pro zdůraznění mravního, ne pouze popisně poznávacího rozměru 
polemiky.

Oddíl druhý, věnovaný Leibnizovi jej představuje jako zakladatele moderní logiky, 
duchovního otce ideje kalkulu. Kapitola tak upozorňuje na dvě podobně odlišná pojetí logiky, 
jako jsou odlišná různá pojetí řeči, zmiňovaná Patočkou v úryvku o Sokratovi v následující, 
třetí kapitole. Tento rozdíl je zdrojem problému, ale měl by být i příležitostí k odstupu a 
hlubšímu zamyšlení nad smyslem propedeutiky logiky. 

III. Kapitola: LIMITY znamenají meze. Účelem kapitoly je upozornit na některá omezení či 
výtky, které by mohly být činěny pojetí, jež předkládám, kvůli tomu, co má společného se 
somatickým pojetím dialogu sokratického. Poněvadž tu částečná příbuznost vskutku je, 
nutno si uvědomit a vyhodnotit její skrytá úskalí – odhalit základy, na nichž spočívá a 
rozhodnout co a proč lze vskutku převzít, a za co můžeme a chceme ručit. To je cílem i 
rozsáhlého zlomku z Patočkova Sókrata, který jeho činnost osvětluje v souvislostech a jde 
k jejímu kořeni.
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Neméně důležitá je námitka Hannah Arendtové, v druhém oddílu kapitoly. Tu pokládám za 
nejvážnější, poněvadž míří na samotný smysl pospolného rozvažování a na úlohu rozumu 
v něm. Ostatní námitky jsou významné pro vymezení stanoviska, především z hlediska 
pedagogického, i když i v nich jde vposled o filosofické základy.

IV. Kapitola: DISPUTACE. Nese název podle třetího, zbývající dva přemosťujícího oddílu. 
Obsah oddílu věnovaného technice disputace přináší výhled, co by mohlo hrát úlohu 
svorníku mezi krajnostmi, jimiž jsou formální a argumentační přístup. Jedná se o cestu, která 
by měla umožnit jakési přemostění mezi formální logikou (představovanou zde soustavou 
polointuitivní přirozené dedukce) a teorií argumentace (kde vycházím z důvodu propojenosti 
pojednání argumentačních vad a zásad z Damera) na úrovni idejí. Záměrem je poukázat na 
výhody plynoucí ze snahy přiblížit argumentování řetězci deduktivních úsudků coby ideálu, 
tedy na prospěch standardizace argumentu. Nejde pouze o standardizaci jednotlivého 
úsudku (např. užití sylogismu a dalších typů úsudků), nýbrž celého průběhu odůvodňování 
(tj. způsobu tvrzení a vyvracení, namítání a obhajoby).

Oddíly věnované polointuitivní přirozené dedukci (Jauris) a teorii argumentace (Damer) mají 
za cíl vytyčit meze, v nichž se pohybujeme a nástroje nebo náměty, které přinášejí, a rádi 
bychom zohlednili či využili. Jedná se o krátká informativní pojednání o hlavních idejích.

V. Kapitola: DIALOG. V prvním, hlavním oddíle „standardním“, se pokouším vyložit, co by 
mohl znamenat výklad založený na pojmu sémantických závazků. Jak a proč by se 
dosavadního formálně-logického mohl při určité obezřetnosti dotknout, z vnějšku viděno, 
minimálně. Osnova se přidržuje obvyklé posloupnosti klasické moderní a predikátové logiky, 
v té míře, jaká se dá předpokládat u elementární logiky. Jde o komentář k pojímání 
jednotlivých VL-spojek, kvantifikátorům, existenčním a obecným výrokům. Navazuje se 
pojmem presupozice, který je spjat jak s problematikou vlastních a popisných jmen, tak 
odlišností aristotelského a booleovského pojetí kvantifikace, na „neklasický“ přínos TIL. 
Souvisí s objasňováním rozdílu v uchopování předmětu pomocí „nálepky“ a pomocí popisu.

Druhý oddíl zmiňuje logiku dialogu (Lorenzen, Hintikka), alespoň v jejím výrokovém zlomku. 
Dokládá tak, že i na půdě formální logiky jsou činěny pokusy přiblížit se předmětu, který 
představuje argumentace. Zůstává však v náčrtu, neboť jsem dospěl k názoru, že se 
v podstatě nejedná o mnoho víc než rozvinutí důkazu představovaného za obvyklých 
okolností např. sémantickým stromem do tvaru napodobujícího polemiku. Důležitý je 
průkazem, že a jak se polemika opírá právě o ty sémantické závazky, na nichž bych rád 
postavil přístup k výkladu propedeutiky logiky. Odstup, který k logice dialogu („Dialogische 
Logik“) zaujímám, je způsoben tím, že se mi zdá stále spočívat na onom leibnizovském 
kalkulativním rozvrhu, jemuž pokud jde o postižení argumentace v běžné řeči, nedůvěřuji.

VI. Kapitola: DEFINICE. Kapitola je postavena na protikladu definování „moderního“, 
spojujícího implicitní a konvenční způsob vymezování pojmů, a „tradičního“, založeného na 
pojmu podstaty, esence (a nikoli funkce) představovaného zde aristotelskou tradicí,
zprostředkovanou scholastikou přes tomismus do současnosti.
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Přechod mezi oběma částmi tvoří vyjádření k Jansovu pokusu srozumitelně přiblížit 
definování prostřednictvím účelů, které může v jazyce plnit, a zohlednění Jaurisova 
upozornění na rozdílný původ, tudíž i smysl a důvody na definice kladených požadavků 
„tradičních“ a „moderních“.

Oddíl „tradičního“ definování je vyslovením se k tomu, co by bylo užitečné – z hlediska běžné 
řeči – převzít z aristotelské tradice (náměty vymezování, dělení pojmu, třídění pojmů) a 
zamyšlením, čeho se vystříhat, neboť je zatíženo, z hlediska dosahování shody či alespoň 
srozumění, v obecnosti nepřijatelnými či nežádoucími ontologicko-noetickými předpoklady.

VII. Kapitola: EXEMPLA. Kapitola věnovaná „příkladům“, v nichž však nejde o poskytování 
materiálu k procvičení, nebo jednoduše objasňujících výklad. Nutnost podávat látku velmi 
zhuštěně a přitom srozumitelně přivádí k odlišnému, anekdotickému pojetí vybraných, pro 
porozumění těch stěžejních, klíčových či vzorových – proto „exempla“. Záměrný odkaz na 
dávná exempla, obsahující myšlenku ukotvit význačné teze výkladu propedeutiky logiky 
pomocí anekdot. Dosud spíše v podobě ideje, bez potřebné soustavnosti.
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I. Kapitola: EXPOZICE

První kapitola srovnává „logické“ pojetí rozboru P. Tichého s „hermeneutickým“ Karáskovým. 
Podává nástin odlišného přístupu k podobné poptávce a očekávání ze strany veřejnosti: 
Porozumění určité argumentaci. Na jedné straně tu máme logicko-sémantické pojednání, na 
druhé straně exegezi v kázání. Předmětem je Anselmův ontologický argument pro existenci 
Boha, případně výklad místa, kterého se onen argument týká.

Anselm čte Starý Zákon a v něm začátek prvního verše čtrnáctého žalmu: „Říká blázen v srdci 
svém: Není Boha.“ Veden touhou porozumět poctivě do písmene, ptá se: Proč by mělo být 
toto popření bláznovstvím? Ale autorita Bible jej přesvědčuje, že tomu tak je. Hledá tedy 
argument, jímž by rozum dovedl k nazření této pravdy. Domnívá se jej nalézt a předkládá 
nám svůj objev13, čímž budoucím pokolením obstarává námět, o němž budou mnohý čas 
přemítat a o něj se vydatně a úporně přít.

I. A. ODDÍL PRVNÍ: PAVEL TICHÝ LOGIKŮM

Tichého článek Existence a Bůh14 přichází s příslibem novosti rozboru Anselmova 
ontologického argumentu pro existenci boží. V čem ta novost spočívá? – Je založen na 
novém logickém aparátu (tzv. transparentní intenzionální logice, dále jen TIL), který je jednak 
intenzionální, což mu dává výhodu oproti všem extenzionálním, jednak zachovává Fregeho-
Churchův princip skladebnosti (čili kompozicionality), podle něhož „to, co označuje složený 
výraz, závisí pouze na tom, co označují jeho složky“, což jej zase zvýhodňuje vůči všem 
ostatním logikám intenzionálním. Podle Tichého jen v rámci takového systému můžeme 
osvětlit jemnosti Anselmova argumentu a odlišit jej od mnohem hrubšího argumentu 
Descartova. Článek je rozdělen do tří hlav a každá z nich bude mít pro náš účel zvláštní smysl.

13 „Věříme zajisté, že jsi n ěco, nad co většího nelze myslet. Anebo není nic takového, když si  pošetilý  řekl ve sv ém 
srdci, že Bůh není (Ž 14:1, 53:1)? Ale jistě i tento pošetilec, když slyší, jak říkám «něco, nad co většího nelze 
myslet», nahlíží to, co  slyší. A co  nahlíží, to je v jeho náhledu, i když snad nenahlíží, že to je. Je totiž něco jiného, 
když je věc v nahlédnutí, a něco jiného je nahlížet, že věc je. (…) Není ovšem možné, aby to, nad co nic většího  
nelze myslet, bylo pouze v nahlédnutí. Je-li  to  totiž pouze v nahlédnutí, lze myslet, že je to také věc sama, což je 
více. Je-li  tedy to, nad co nic většího nelze myslet, pouze v nahlédnutí, pak to, nad co nic většího nelze myslet, je 
zároveň něco, nad co lze myslet něco většího. To však j istě není možné.“ (Proslogion, c. II)

„To, nad co nic většího nelze myslet, je navíc tak pravdivé, že je zcela nemyslitelné, ž e by to nebylo. Vždyť lze 
myslet, že je něco, o čem není možné myslet, že to není. A to je větší než něco, o čem je možné myslet, že to  
není. Proto jestliže o tom, nad co  nic většího nelze myslet, je možné myslet, že to není, pak to, nad co nic většího  
nelze myslet, není to, nad co nic většího nelze myslet; což je spor. To, nad co nic většího nelze myslet, je tedy tak 

pravdivé, že ani není možné myslet, že to není.“ (Proslogion, c. III)

14 TICHÝ, Pavel. Existence a Bůh. In: PEREGRIN, Jaroslav, ed. O čem mluvíme? Vybrané stati k logice a sémantice. 
Praha: Filosofia, 1996, s. 95-117.
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První obsahuje obecné úvahy o označování a existenci a přináší nám poučení, jak k těmto 
problémům přistupuje TIL. Druhá ukazuje dvě chyby spojené s Descartovým důkazem. Třetí 
pak rekonstruuje Anselmův argument (ze třetí kapitoly Proslogia, nikoli z druhé!!) v aparátu 
TIL; shledává jej logicky správným, avšak vyslovuje pochybnost o platnosti jedné z jeho 
premis. Tolik úvodem sám autor, a my jej na této cestě budeme sledovat. Kromě jiného 
především proto, abychom na vzorovém příkladu získali představu, jak se logika uplatňuje při 
rozboru nematematických problémů.

Základem je Tichému rozlišení mezi individuem samotným – které je přímo označeno 
jménem vlastním a nepřímo může být identifikováno jménem popisným – a tím, co je 
v článku nazýváno „individuovým úřadem“ (v originále individual office), který je označen 
nějakým jménem popisným. (Dá se tedy říci, že individuový úřad je předmětem-významem 
jména popisného coby výrazu.) S pojmem individua jej spojuje právě ta skutečnost, že jeho 
účelem, který ovšem ne vždy musí být naplněn, je identifikovat nějaké - ovšem právě jedno -
individuum. Na rozdíl od jména vlastního, které je chápáno jako čirá nálepka, tak činí na 
základě popisu - více či méně ukrytého ve jméně popisném, totiž v jeho významu, jenž by 
měl vyhovovat jen a právě onomu individuu, které onen „úřad“ zastává, ať už jím (tj. 
držitelem, nositelem) je kterékoli. To s sebou nese významný rozdíl mezi přisuzováním 
vlastností individuím zpřítomněným prostřednictvím vlastního jména a pomocí jména 
popisného označujícího individuový úřad za daných okolností oním individuem zastávaný.

Na rozdíl od takových rysů jako jsou holohlavost, modrookost či velkorysost, které lze 
připisovat jak individuím uchopeným vlastním jménem, tak individuím uchopeným 
prostřednictvím jména popisného, tj. nějakého „úřadu“, který dané individuum zastává, 
nemá podle TIL vůbec dobrý smysl připisovat individuím existenci. Ty jsou totiž – podobně 
jako nulamístné funktory (čili konstanty) při interpretaci jazyka klasické moderní predikátové 
logiky – přítomné jakožto možný předmět výpovědi definitoricky a v tomto smyslu „existují 
nutně“. Důvody, proč tento přístup pokládat za jedině správný, nalézá autor nepřímo 
v absurditě, ke které by vedl postup opačný, tj. empirické zjišťování existence individua. 
Dokladem cituje z Kierkegaardových Filosofických fragmentů: „Pokud by se navrhovalo 
dokázat existenci Napoleona z Napoleonových skutků, nebyl by to ten nejpodivnější postup? 
… Napoleon je pouze individuum, a proto neexistuje žádný absolutní vztah mezi ním a jeho 
činy; tytéž činy mohla vykonat nějaká jiná osoba.“ A dodává, že to, co Kierkegaard říká o 
skutcích, platí zajisté pro jakýkoli jiný empiricky přisuzovaný rys individua. Podporu pro 
tvrzení, že existence prostě není vlastností příslušející věcem, spatřuje Tichý i ve slovech 
Aristotela, Kanta a Russella.15

15 „… existence však není podstatou ničeho, neboť existence není rod.“ (Anal. Post., 92b)
„Bytí není … skutečný predikát; to znamená, že to není pojem něčeho, co by mohlo být přidá no k pojmu věci.“ 
(Kritika čistého rozumu, A598/B626)
„… není žádný důvod … domnívat se, že by mohl být nalezen takový význam existence, který by byl 
bezprostředně aplikovatelný na dané subjekty.“ (Principia Mathematica, 1. vyd. s.183; 2. vyd. s.175)
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K dokonalému pochopení principů, na nichž TIL staví, by se patřilo zmínit též polemiku, 
kterou Tichý vede s pojetím Jaakko Hintikky. Ten pokládá tautologičnost formulí moderní 
predikátové logiky tvaru ($x) (x = f), kde f je jméno individua (čili nulamístný funktor) za 
důsledek toho, co nazývá „existenční presupozicí“. Dalo by se říci, že jde o předpoklad, že 
použité jméno je skutečně jménem nějakého individua z těch, které jsou nám k dispozici 
v oboru úvahy. Proti tomu míní Tichý, že se nejedná o nějaký existenční předpoklad, nýbrž o 
hlubší pravidlo predikátové logiky, podle něhož jméno je prostředkem k výpovědi o něčem 
jiném než o jméně samotném: Předmětem, o němž je ve větě, v níž se jméno vyskytuje, řeč, 
není zpravidla jméno samotné, ale to, co je jím označeno. Kdyby ve výroku „Pegas 
neexistuje“ bylo předmětem výpovědi samotné jméno, o němž by se takto tvrdilo, že nic 
nepojmenovává, bylo by to v rozporu s oním principem: „Smyslem jména je odkazovat 
k něčemu mimo sebe samo.“ Bez varování bychom tu přehodili výhybku do metajazyka.

Naproti tomu přisoudit existenci přímo individuovému úřadu označenému jménem 
popisným dobrý smysl dává. Proto také lze existenci vůbec přičítat i jinak než nějakým 
nasnadě jsoucím způsobem, a popírat soudržně s obecnými jazykovými pravidly. Jedná se 
prostě o výpověď, že onen „individuový úřad“ je právě obsazen, tedy že dotyčné jméno 
popisné vskutku nějaké individuum identifikuje. Nejde přitom v prvé řadě o (metajazykovou) 
výpověď o výrazu, jako např. že má tolik a tolik slabik, nýbrž o pojmu a o skutečnosti, k níž 
poukazuje. Kdybychom ve větě použili namísto něj nějaké jeho synonymum, nic by se na její 
pravdivostní hodnotě nezměnilo, ačkoli nový výraz by byl odlišný. O individuu samotném, 
které tento úřad zastává, se tím ale neříká nic, ani které individuum je oním držitelem. Tak 
jako je přisouzení existence prostřednictvím jména popisného (tzn. pomocí pojmu 
označeného úřadu) výpovědí o aktuální obsazenosti individuového úřadu, čili o tom, že 
jméno popisné zrovna teď a tady uspěje ve svém úkolu vyčlenit náležité (tj. danému popisu 
vyhovující) individuum z universa, tak je přisouzení nutné existence výpovědí o tom, že 
dotyčný úřad je obsazen za všech myslitelných okolností, jinými slovy, že ono jméno popisné 
plní úspěšně svůj úkol uchopit nějaké avšak jediné individuum vždy a všude, tzn. v každém 
možném světě a okamžiku (zkráceně: „světamžiku“). Z funkcionálního hlediska je jméno 
popisné pojato jako název částečné (parciální) dvouargumentové funkce z třídy možných 
světů a okamžiků do třídy individuí, tj. do universa. Výrok o nutné existenci něčeho, tedy o 
„vždy-a-všudeobsazenosti individuového úřadu“ je tak výpovědí o totalitě dotyčné funkce.

Podstata vtipu, proč Anselmův argument (třetí kapitoly Proslogia) bude nakonec shledán 
z hlediska logické správnosti bez vady, spočívá ve výkladu Anselmova pojmu „to, nad co větší 
(míněno ve smyslu dokonalejší) nelze myslet“ jako „individuového úřadu druhého stupně“, 
čili individuového úřadu, jehož nositeli mohou být zase jen individuové úřady – ovšem 
stupně prvního, tedy ty, jejichž držiteli jsou již sama individua. Jinak řečeno, je nabídnuta 
taková interpretace výrazů přirozeného jazyka v pojmovém aparátu TIL, která umožňuje 
vyhodnotit argument jako logicky správný. (Námitky proti němu se ovšem přesunou na 
napadení pravdivosti jedné z premis, předesílám a upozorňuji!)
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Nutno však připomenout, že skutečně užívaná vlastní jména nejsou tak zcela vlastními jmény 
z logického hlediska. To bychom totiž museli zajistit, že každé z nich má v nějakém smyslu 
svého nositele, byť třeba nežijícího v tomto světě nebo v tomto okamžiku, nevyskytujícího se 
v aktuální situaci, můžeme říci v tomto „světamžiku“. Skutečně používaná vlastní jména jsou 
jakýmsi křížencem obojího, jmen vlastních i popisných či dokonce predikátorů. Podobně jako 
jména vlastní jsou pouhými nálepkami bez svébytného významu a stejně jako jména popisná 
lze to, co označují, modelovat jako částečné funkce, neboť za daných okolností nemusejí mít 
žádného nositele. Protože však (v našem světě, nikoli v logice) může být více nositelů téhož 
vlastního jména, je oborem hodnot spíše potenční množina universa (třída všech jeho 
podtříd) než universum samotné, chovají se tudíž jako logické predikátory.

Pro rozbor Anselmova argumentu pomocí TIL je nezbytné osvojit si ještě pojem rekvizita a 
esence, jak je používá Pavel Tichý. Rekvizitou se míní vlastnost, kterou se nutně musí 
vyznačovat uchazeč o úřad, aby se mohl stát jeho držitelem. Platí tedy, že pokud jméno 
popisné něco identifikuje, potom ono identifikované má tuto vlastnost, která se nazývá 
rekvizita dotyčného úřadu označeného jménem popisným. Důležité je uvědomit si, že u 
rekvizity se nejedná o vlastnost úřadu, nýbrž jeho držitele. Soubor všech takovýchto rekvizit 
čili nezbytných náležitostí libovolného držitele daného úřadu (tj. významu jména popisného) 
nazývá Tichý esencí onoho úřadu. Spojení rekvizit je tak tím, co úřad vymezuje – mít ji 
znamená mít vše nezbytné k zastávání úřadu. Každá rekvizita tak představuje pro možného 
držitele podmínku nutnou k zastávání úřadu, esence pak podmínku postačující.

Pro následující rozbor využije Tichý rozlišení na těchto pojmech založených odvozovacích 
pravidel – nesprávného a správného:

(1) R je rekvizitou úřadu U, tudíž držitel D úřadu U je případem rekvizity R.

(2) Úřad U je obsazen a R je jeho rekvizita, tudíž držitel D úřadu U je nositelem vlastnosti 
R.

Důvodem nesprávnosti prvního z uvedených odvozovacích pravidel je možnost, že R sice je 
rekvizitou dotyčného úřadu U (premisa je tedy pravdivá), avšak tento je uprázdněn. Není zde 
tudíž žádný jeho držitel, a tedy nikdo a nic nemusí být nositelem vlastnosti R. Nemáme to 
nijak zajištěno. Závěr – vzdor tomu, že předpoklad splněn je – ne že by byl přímo nepravdivý, 
ale není pravdivý, nemá totiž žádnou pravdivostní hodnotu, protože doslova „je o ničem“: 
není tu předmět, jemuž je něco přičítáno nebo upíráno. Výpověď je, řekli bychom, doslova 
bezpředmětná.

Shrňme výsledky přichystaného analytického aparátu: 

Existence může být coby vlastnost smysluplně přisouzena úřadu (označenému na úrovni 
výrazů jménem popisným), ne individuím. Úřady obsazované individui mohou být pak samy 
držiteli úřadů vyšší úrovně. Jako lze individuové úřady modelovat částečnými funkcemi ze 
světamžiků do universa individuí, tak lze úřady onoho druhého stupně modelovat 
částečnými funkcemi přiřazujícími světamžikům individuové úřady prvního stupně. Takto by 
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bylo možno vybudovat celou hierarchii úřadů, v níž úřady úrovně n figurují jako možní 
držitelé úřadů úrovně n+1 a vlastnosti úřadů úrovně n slouží jako náležitosti, rekvizity úřadů 
úrovně n+1.

Závěrem kapitoly Tichý připojuje dvě poznámky, které mohou nést pozoruhodné důsledky 
při teologickém výkladu. První je upozornění na skutečnost, že znalost náležitostí úřadu 
nikterak neznamená obeznámenost se samotným individuem, které jej může zastávat. 
Příkladem: Můžeme dobře znát, co by to obnášelo být prezidentem USA nebo francouzským 
králem, ale nemusíme nic vědět o jejich současných držitelích ani o tom, zda vůbec nějaký je. 
Druhá se týká způsobu zjišťování, zda někdo je či není držitelem daného úřadu. Sémantické 
znalosti – na rovině modelování pak znalost funkce představující a „ztělesňující“ daný úřad –
nijak neumožňují rozhodnout, zda je individuový úřad obsazen či nikoli. Abychom dokázali ze 
souboru individuí (universa) vyčlenit držitele (je-li jaký), museli bychom znát aktuální 
světamžik! Avšak taková znalost by byla vpravdě božskou. Uvědomíme-li si, že světy a 
okamžiky jsou v oborech možných světů a časů pouhými očíslovanými věšáky, stejně holými 
jako jsou holá individua v universu, nemůžeme něco takového řadit mezi lidské schopnosti.

V čem tedy vlastně spočívá přínos logického rozboru ve smyslu výkladu pojmů běžné řeči 
v pojmovém aparátu logického systému?

Skrze zasvěcení do odborného pojmosloví získáváme jeho užitím nový – nikoli snad „ten 
jediný správný“ – pohled na věc. Otevře se obzor, který umožní zasadit problém do nových 
souvislostí a tím prohloubit či rozšířit hlediska dřívější. Tu se nám odkrývá možnost určitým 
pojetím a modelováním významu výrazů běžného jazyka pokusit se obhájit správnost 
Anselmova argumentu. Za jakou cenu to bude, uvidíme záhy.

II.

Úvodem druhé části klade Tichý otázku, zda se v případě Boha jedná po logicko-sémantické 
stránce o výraz typu vlastní jméno či jméno popisné, tedy o pojem individua či individuový 
úřad. Narážíme tu na obecnější problém: v TIL, stejně jako v kterékoli jiné moderní logické 
soustavě, je výraz natrvalo spojen s určitým logicko-sémantickým typem. Nemůže jej měnit 
podle toho, jakou úlohu v promluvě sehrává význam jím označený. Na rozdíl od logiky 
tradiční, kde pojmy subjekt a predikát vyjadřují aktuální sémantickou roli výrazu ve větě, 
podmět a přísudek, v moderní logice se zařazením pod kategorii (predikátor, funktor, atp.), 
od počátku a jednou provždy, určí možná sémantická role výrazu, takže výraz, který je po 
mluvnické stránce použit jinak, než je předepsáno, buď je „ve skutečnosti“, tj. z logického 
pohledu, již výrazem jiným, anebo je třeba proniknout „pod povrch“ této mluvnické role 
k opravdové sémantické podobě, již si nárokuje odkrývat logika, a tu vyslovit, je-li třeba.

Předpokládá se tedy, že výraz Bůh je buď jméno vlastní (pokud výraz označuje individuum), 
anebo jméno popisné (pokud výraz označuje individuový úřad). Následuje úsudek:

Každé individuum může být (ve smyslu: je myslitelné, aby bylo) zlovolné.
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Avšak pojem zlovolného Boha je absurdní (tzn. nepřípustný).

Tudíž výraz Bůh zastupuje individuový úřad.

Přičemž dobrotivost je jednou z jeho rekvizit, tj. část esence onoho úřadu.

A proto se můžeme smysluplně ptát, zda Bůh existuje. Touto otázkou se však nedotazujeme, 
zda pro nějaké určité individuum něco platí, nýbrž zda boží úřad je obsazen, čili zda mezi 
všemi individui se vyskytuje nějaké, které jej zastává, protože splňuje všechny požadavky na 
něj kladené. Čtenáře však napadá: Ptáme se potom stále ještě na totéž co Anselm, anebo již 
jde jen o to, jaký obraz jsme jeho slovům ve svém formalismu přisoudili?

Na tomto místě odhaluje Tichý chybu, jíž podle jeho soudu podléhá důkaz Descartesův. Ten 
pojal existenci podobně jako dobrotivost, tj. coby vlastnost individuí, jako tzv. dokonalost16, 
kterou individuum musí mít, má-li mu být boží úřad oprávněně přisouzen. Řečí TIL: zahrnul 
oboje mezi rekvizity Boha.

Kromě této chyby, totiž mylnému pochopení existence jako vlastnosti individuí, kterou podle 
Tichého odhalil právě Kant, vyskytuje se v Descartesově úvaze ještě druhá chyba spočívající 
v užití vadného odvození.

Na tuto chybu zase poukázal Cartesiův současník a jeho kritik, Carterus. V jeho slovech17

spatřuje Tichý upozornění na rozdíl mezi vadným odvozením (1) a správným odvozením (2).

Poznamenávám, že takto jsem rozuměl již odpovědi Tomáše Akvinského, kterou jsem proto 
pokládal za nejpřesvědčivější a v její jednoduchosti i nejsrozumitelnější.18 Její jádro by znělo: 
Jestliže Bůh je pojem označující osobu, která se vyznačuje všemi myslitelnými dokonalostmi 
a jestliže existenci samotnou pokládáme za dokonalost, pak nám nezbývá, než abychom 
Boha mysleli jako existujícího. Že však něco musíme myslet jako existující, neznamená, že to 
také existující skutečně je. Jde pouze o nutnou podmínku, jak dotyčný pojem myslet 
náležitým způsobem, bezrozporně. Zda tomuto pojmu odpovídá něco i ve skutečnosti, nelze 
však samotným myšlením rozhodnout. Jinými slovy, není to záležitost sémantická.

Je to ovšem pouze výklad, s nímž jsem se setkal a pokusil převyprávět. Zda je oprávněné 
připisovat jej v tomto znění Tomáši Akvinskému, si nejsem úplně jist. Avšak každopádně je to 
ta podoba protiargumentu, kterou považuji za nejsilnější a současně opravdu odpovídající 

16 Podrobněji k pojmu dokonalosti viz DE VRIES, Josef. Základní pojmy scholastiky . ss. 43-47.

17 „I když uznáme, že entita nejvyšší dokonalosti implikuje svou existenci již svým jménem, přece z toho 
nevyplývá, že právě tato existence je něco skutečného v reálném světě, ale pouze že pojem existence je 
neoddělitelně spojen s pojmem nejvyšší bytosti. Nemůžete tedy vyvozovat, že existence Boha je něco 
skutečného, pokud nepředpokládáte, že tato nejvyšší bytost skutečně existuje; neboť pak bude skutečně 
obsahovat všechny své dokonalosti spolu se svou dokonalostí reáln é existence.“ Objections I (ed. Haldane et 
Ross), sv. II, 7; Plantinga, 37.

18 Viz STh I, q. 2, a. 1, ad 2 nebo Cg I, kap. 10 a 11



31

stanovisku protivnému, Anselmovu. Tomášovým závěrem zde tedy není, že Bůh existuje, 
nýbrž pouze že jej nelze myslet jako neexistujícího, pokud jsme přijali výše uvedené 
předpoklady ohledně veškerých dokonalostí. Jedná se o výrok o slučitelnosti a o vyplývání, 
ne o skutečnosti samotné, což je naprosto v souladu s tím, co spadá do pravomoci logiky.

III.

Vezmeme-li však v potaz Anselmův argument pro existenci boží ze třetí a nikoli z druhé 
kapitoly jeho Proslogia, neboť ten podléhá podobným nedostatkům jako důkaz Descartův, 
máme před sebou úsudek jiný, tvrdí Tichý. Podstatnou odlišnost představuje použití výrazu 
„to, nad co větší (ve smyslu dokonalejší) nelze myslet“, který Tichý vykládá jako individuový 
úřad druhého stupně, tj. jako individuový úřad, který je obsazován individuovými úřady 
stupně prvního, tj. těmi, které mají za své nositele již samotná individua. Na tomto místě se 
začíná rýsovat strategie obhajoby důkazu: úřad „toho, nad co větší nelze myslet“ je obsazen 
v každém „světamžiku“ a tedy existuje ve smyslu své obsazenosti, v dokonalých světech jej  
obsazuje Bůh – úřad hierarchicky o řád nižší, v méně dokonalých si pak buď budeme muset 
vystačit s úřadem jiným, který může mít i méně dokonalého držitele, anebo se smíříme s tím, 
že úřad „nejvyššího myslitelného“ bude obsazen neobsazeným božským úřadem. Pro 
Anselma tedy, zdá se, žádný obzvláštní důvod k radosti.

Před vlastním rozborem Tichý upozorňuje na dvě věci.

Argument ze třetí kapitoly Proslogia byl komentátory pokoušejícími se Anselmovy důvody 
zpracovat pomocí moderní logiky opomíjen, protože byl pokládán jen za jakési zopakování 
jinými slovy či shrnutí argumentu předchozího. Nebyla mu proto věnována náležitá 
pozornost, jelikož se mělo za to, že vypořádáním se s úvahou předešlou je vyřízena i tato.

Druhá zmínka navazuje na poznámku z konce první kapitoly článku. Z teologického hlediska 
se může jevit mnohem přijatelnější stanovisko Anselmovo než Descartovo, neboť 
nepředpokládá nadměrnou obeznámenost s božím úřadem, nýbrž o boží esenci (tj. souboru 
jeho náležitostí) předpokládá pouze tolik, že „není myslitelné nic, co by předčilo její velikost 
(dokonalost)“. Takový postoj se jeví mnohem střízlivější a ne tak opovážlivý jako 
Dscartesův.19

Pozoruhodné je, že co do „dokonalosti“ či „významnosti“ mohou být u Tichého srovnávány, 
máme-li na mysli porovnání sémantické, nikoli individua, nýbrž individuové úřady. O nich 
samotných lze jen říci, že sehrávají více či méně významnou úlohu, podle toho, jak významné 
úřady zastávají. Není to však jejich atribut; přesněji je to jejich vlastnost nahodilá jako jsou 
v TIL všechny vlastnosti individuí. Ta jsou jen pojmenovanými (případně očíslovanými)  
abstraktními věšáky. Mít jakoukoli vlastnost stejně jako zastávat nějaký úřad, má-li k tomu 
patřičné náležitosti, může a nemusí. Zamezit Napoleonovi, aby se stal prvočíslem, můžeme 

19 Tichý cituje též poznámku Alexandra Koyré, který na adresu oněch argumentů uvedl, že „velký  rozdíl  mezi 
Anselmovým a Descartovým důkazem spočívá v tom, že ten Descartův předpokládá, že máme jasnou a  
zřetelnou ideu boží podstaty, zatímco Anselmův ne“.
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v zásadě jen rozlišením v základně universa – čísla prohlásíme za sémanticky něco odlišného 
od individuí. Rodí se tu námitka proti dostatečné výstižnosti uchopení pomocí aparátu TIL. 
Nebudeme však tuto cestu sledovat, poněvadž naším námětem je posoudit způsob, jakým 
logický rozbor (obecně) přispívá k porozumění, ne hodnocení konkrétní analýzy.20

Za Anselmův klíčový výraz tedy Tichý považuje „to, nad co větší (dokonalejší) nelze myslet“, 
přičemž jej pojímá jako individuový úřad druhého stupně, poněvadž „být větší než“ ve 
smyslu významnější či dokonalejší nemůže být podle Tichého vztah mezi individui, která jsou 
přece – v TIL ovšem – vposled holými věšáky, navíc vztah nahodilý, daný okamžitým stavem 
věcí, nýbrž jen mezi individuovými úřady21, které jsou ztělesněním nějakého významu a 
odtud schopnými porovnání. Proto také, zdá se, v různých okamžicích mohou být 
nejvýznamnější odlišné úřady, omezíme-li se ovšem na ty obsazené. V opačném případě, 
ryze pojmově vzato, by byla jejich hierarchie, stvořená logikem, z jeho vůle asi věčná a 
neměnná.

Zde narážíme na obecnější problém, kterým se vyznačuje řada logických rozborů: Aby bylo 
možno vyložit věc zvoleným logickým aparátem, bývá občas potlačeno to, co si myslel 
samotný autor a jeho současníci. Snad ve znamení poučky, že není důležité, co mluvčí míní, 
ale to, co říká – smysl slov, a o tom si ovšem nárokuje rozhodnout nestranný a nezaujatý 
logik prostřednictvím domněle zcela objektivního nástroje zkoumajícího význam výpovědí.

Výraz Bůh pak Tichý zamýšlí vyhradit pro takový individuový úřad, který – nahodile?! – právě 
zaujímá místo „toho, nad nějž větší nelze myslet“, pokud ovšem ten nějakého držitele má.
Oporou v tomto postupu mu je, že: (1) Anselm připouští, že když hovoří o Bohu, neví přesně, 
o čem mluví; (2) přesto má za to, že on i Pošetilec dobře rozumí použitému výrazu. Tyto 

20 Návod na sestrojení námitky by zněl: Vezmi individuový úřad druhého stupně M, ten pokud bude mít vůbec 
nějakého držitele, pak bude totožný s držitelem úřadu N, avšak jestliže držitel držitele úřadu N (čili  nějaké 
individuum!) nebude mít nějakou vlastnost, kterou připisujeme Bohu (jazykem TIL rekvizitu, tj. náležitost 
božského úřadu) – vševědoucnost, všemohoucnost, dobrotivost apod. – zůstane prázdný. Výsledkem je, že 
pokud M existuje (tzn. je obsazen), pak existuje nutně, neboť každý jeho možný držitel je vždy a všude obsazený 
božský úřad, a přesto neexistuje nutně, neboť on sám není obsazen nutně. Má nutnou existenci mezi svými 
rekvizitami, není však jeho vlastností. Přitom Boha si oprávněně představujeme spíše jako „koncového držitele“
úřadu M (tj. vposled individuum vyznačující se vlastnostmi nutnými a postačujícími k zastávání „božského 
úřadu“ prvního řádu B) než držitele úřadu N. Ti druzí totiž splňují jen někter é podmínky nutné, které však 
nemusí být v souhrnu postačující. Vždyť jestliže Tichý sám uznává, že jsou myslitelné světy, kde není na jím 
pojímaný úřad Boha dost vhodných kandidátů, pak se není co divit, že může existovat svět, v němž individua 
nejsou s to vyhovět vposled úřadu M a jsou schopna vyhovět pouze méně náročnému úřadu N. Krok, v němž se 
Tichý dopouští chyby, je uznání vlastnosti „nutné existence“ (tj. vždy-a-všudeobsazenosti) za dostatečný trumf 
k přebití všech ostatních. Je to však – dá se říci  – chyba záměrná, poněvadž je vedena úmyslem ukázat, jak proti 
sobě jde požadavek nutné existence s požadavky na jiné „dokonalosti“. Anselmovi by ovšem připisována být 

neměla. Ten se dopouští spíše chyby v úvaze než ve východiscích.

21 Tichý na tomto místě uvádí příklad úřadů prezidentů USA a Panamy, jejichž význam je prý dán mocí 
dotyčných zemí. – Která je však proměnlivá, dodávám! Nebo snad podle autora „není logicky mysli telné“, aby 
Panama byla mocnější než USA?
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skutečnosti vykládá Tichý následovně: V daném světamžiku není možné, aby úřad „toho 
největšího myslitelného“ zastával jiný, ještě „větší“. Proto jsou Anselm spolu s Pošetilcem 
v situaci, kdy sice vědí, co to obnáší být držitelem takového úřadu, ale tohoto držitele 
nemohou dobře znát, nevědí totiž, který z úřadů prvního řádu to zrovna je. Tady však Tichý 
jaksi přechází tu nepříjemnost, že tato neznalost pochází mimo jiné ze skutečnosti, že (a) 
držitelé se mohou střídat, tedy být „nejvyšším myslitelným“ může být buď pokaždé jiný 
individuový úřad, anebo (b) sice pokaždé stejný „božský“, ale zastávaný jiným individuem.
Bylo by něco podobného pro Anselma přijatelné? – Stěží.

Existence není podle TIL vlastností individuí, nemůže proto být rekvizitou individuového 
úřadu prvního stupně. Může však být rekvizitou individuového úřadu druhého stupně, a 
právě takovým je „to, nad co větší nelze myslet“. Z kategoriálního pohledu nic nepřekáží 
zahrnutí existence do esence nějakého takového úřadu. Znamená to jen, že držiteli takového 
úřadu mohou být pouze úřady obsazené, čímž se dosáhne toho, že nějaké individuum vždy 
nakonec identifikováno bude.

Klíčovým bodem Anselmova argumentu je dle Tichého kladná odpověď na otázku, zda (B) 
nutná existence – pojmoslovím TIL obsazenost ve všech světech a okamžicích – je rekvizitou 
„toho, nad co větší nelze myslet“, čili vlastností Boží. (Což však, jak již víme, není dle TIL  
individuum, nýbrž individuový úřad prvního stupně.) Podle Tichého Anselm předpokládá, že 
(A) nutná existence je zřetelem, který převyšuje všechny ostatní, když poměřujeme úřady co 
do jejich „velikosti“ (tj. významnosti, dokonalosti). Zřejmým důsledkem pak bude zahrnutí 
tohoto rysu mezi rekvizity „toho, nad co větší nelze myslet“. Abychom však mohli tento krok 
učinit, tj. z tvrzení o vzájemném poměru individuových úřadů vyznačujících se nutnou 
existencí a těch tuto vlastnost postrádajících odvodit výrok o nutné existenci coby rekvizitě 
„toho, nad co větší nelze myslet“, potřebujeme ještě doložit, že nějaký takový vůbec existuje, 
aby naše tvrzení nebylo prázdné, bez pravdivostní hodnoty. Že Anselm tento krok 
neprověřuje, vysvětluje si Tichý domněnkou, že jeho splnění pokládal za samozřejmé. Přesto 
se – pro poučení čtenářů – pouští do konstrukce takového nutně existujícího úřadu. Ta je 
jednoduchá: Předpokládá se uspořádání obsazených úřadů podle velikosti a držitel toho 
nejmenšího se prohlásí za držitele „nejnepatrnějšího obsazeného individuového úřadu“
v daném světamžiku, čímž jsme současně definovali hledaný vždy a všude obsazený úřad. 
Puntičkář by asi ještě požadoval důkaz, že nemůže nastat případ, kdy žádný individuový úřad 
není obsazen, čili že uspořádání, z něhož se vychází, není prázdné, a návod, co si počít, kdyby 
uspořádání nebylo lineární, nemělo nejmenší prvek nebo – nedej Bože – nebylo ani 
konektivní. Uznejme však prozatímně, že (A) vskutku implikuje (B).22

Ještě jedna překážka by nás tedy mohla na cestě potkat. V předchozím uspořádání úřadů 
podle „velikosti“ jsme nepředpokládali pouze, že je z čeho vybírat, nýbrž i to, že v něm 
existuje nejmenší (největší), nebo alespoň minimální (maximální) prvek. O tuto skutečnost se 
bude zapotřebí opřít, nechceme-li zopakovat Descartovu chybu. Toho bychom se dopustili, 

22 Množinově: "x [(b<x) Æ (x b)], "x"y {[ÿ(xŒE) Ÿ (yŒE)] Æ (x<y)}, $ x (xŒE) \ bŒE, kde obor em proměnné 
x je množina individuových úřadů, b je úřad boha, < je vztah „menší než“ a E množina nutně obsazených úřadů.
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kdybychom opomenuli ukázat, že úřad „toho, nad co větší nelze myslet“ je vskutku obsazen. 
Teprve pak tu budeme mít jeho držitele – Boha, těšícího se nutné existenci.

Podle Tichého plní tento účel argument vyskytující se u Anselma ve čtvrté kapitole jeho 
Monologia.23 Jedná se běžný obrat, kterým středověcí myslitelé projevovali svou nechuť nad 
nekonečnými posloupnostmi a mohutnostmi spolu s přesvědčením, že takovéto nemohou 
v sobě obsahovat zdůvodnění (kvůli nekonečnému řetězu příčin) nebo aktuálně existovat. 
Závěr onoho úsudku nám zaručuje (C) existenci právě jednoho určitého držitele úřadu „toho, 
nad nějž větší nelze myslet“. Ovšem nikoli v každém světě a čase téhož!

Tichý se s tímto spokojuje, poněvadž se domnívá, jak bylo řečeno, že nutná existence je 
zřetelem, který v Anselmových očích převyšuje vše ostatní při porovnávání úřadů co do 
velikosti. V důsledku tím však do značné míry rezignuje na ostatní vlastnosti uchazečů o titul 
božského úřadu, následkem čehož ve světech, kde není po ruce dost vhodných uchazečů, 
musí takový božský úřad zastávat individuum jinak značně nevhodné. 24 Abychom byli 
spravedliví, tato námitka nakonec zazní, jenomže, obávám se, ne v tom nejsilnějším možném 
tvaru, který by útočil ne na premisu Anselmova argumentu, nýbrž na úsudek samotný tak, 
jak je rekonstruován v TIL.

Jakmile máme odvozena tvrzení (B) a (C), dostáváme požadovaný závěr – Bůh existuje nutně, 
tudíž také aktuálně čili reálně – pomocí dříve uvedeného odvozovacího pravidla (2).

Tichý připojuje i odpověď na známou námitku Gaunilonovu (ss. 112nn), která je však podle 
něj úspěšná nanejvýš proti variantě Anselmova argumentu z druhé kapitoly. Gaunilon v ní 
Anselmovi odporuje, že podobným způsobem, jakým postupuje, by mohl stejně tak dobře 
dokazovat, že nutně existuje „ostrov blažených“ – bájný ostrov požívající všech myslitelných 
„dokonalostí“, kterými jen ostrovy oplývat mohou. Protože však zjevně existence takového 
ostrova není nikterak nutná, nelze dle něj úvahu zdárně provést ani v případě Boha.

Tichý se domnívá, že toto vyvrácení je neúčinné proti argumentu z kapitoly třetí. Důvodem 
je, že zatímco „ostrov blažených“ zjevně existovat nemusí prostě proto, že jsou myslitelné 
světy vůbec bez jakéhokoli ostrova, světamžiky bez Boha myslitelné nejsou, díky tomu, jak 
byl „úřad boží“ nadefinován: za pomocí domněnky, kterou Tichý Anselmovi – dle mého 
mínění neprávem – připisuje, že úřad, který je obsazen v každém světamžiku je tím pádem 
větší než kterýkoli jiný myslitelně uprázdněný. Tu je znovu patrné, že Gaunilonovu námitku 
Tichý odvrací způsobem pro Anselma nepřijatelným. Totiž že vždy a všude obsazené úřady –
a mezi nimi ovšem úřad boží – musí být v „pokleslých“ světech obsazovány nevhodnými 

23 „… i když nemůžeme popřít, že některé přirozenosti jsou lepší než jiné, přece jen nás rozu m přesvědčuje, že 
jedna z nich je nad ně tak vysoce vynikající, že žádná jiná přirozenost nemůže nad ní být. Neboť kdyby takové 
stupňovité uspořádání bylo tak  neomezené, že by pro každý stupeň mohl být nalezen vyšší , pak by nás rozum 
dovedl k závěru, že je počet těchto přirozeností n ekonečný. Ale takový názor považuje každý za absurdní, kromě 
někoho, kdo je pošetilý .“ (Monologion, c. IV.)

24 Vlastní příklad Tichého: „třeba nejshnilejší ohryzek na chicagské skládce“.
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individui. Jaký čert by byl asi bohem v pekle, nepochybně jednom z možných světů TIL? 
Protože však i jemu se zdá tento předpoklad poněkud nepřijatelným25, pokouší se jej oslabit 
na ještě přípustnou míru, která by nám však stále zaručovala správnost argumentu.

Zásadu o nadřazenosti vždyobsazeného úřadu jakémukoli jinému myslitelně uprázdněnému 
proto nahrazuje zásadou, podle níž ke každému úřadu, který se nevyznačuje nutnou 
existencí, existuje dokonalejší, který se jí vyznačuje. Toho Tichý dosáhne trikem, jehož 
neprůchodnost nás v prvním okamžiku udiví, dokud si zpětně neuvědomíme, že Tichý ve 
skutečnosti nevystupuje jako Anselmův obhájce, pouze se snaží přesunout vady úvahy 
z úsudku do předpokladů, což mu umožní vyhlásit formální správnost úsudku za cenu 
materiální nepřijatelnosti. To však předbíháme. Oním zmíněným trikem je rozšíření 
myslitelně uprázdněného úřadu ve světamžicích, v nichž není obsazen. Jeho „totalizace“ o 
zcela nahodilá individua v úloze držitelů, byť by neodpovídala jeho původnímu pojmovému 
určení! Leckdo by namítnul, že v takovém případě již nový úřad nemá pojmově nic 
společného s původním, že tu Tichý přechází do čistě extenzionálního vymezení, které by 
mělo být TIL cizí. Jelikož se však Tichý nechce stavět do role Anselmova obhájce, nemíní tuto 
pozici ani nijak hájit. Je mu jen příležitostí, aby ukázal, že takovéto rozšíření bychom za 
polepšení původního úřadu nepokládali a dospěl ke svému závěru, že tu je patrné, jak 
„dokonalost“ pracuje proti „vždy a všudeobsazenosti“: Ve světamžicích, kde individua 
neoplývají v dostatečné míře vhodnými vlastnostmi, jsme odsouzeni vybírat z nevhodných, 
abychom zachovali „vždy a všudeobsazenost“ čili v pojetí TIL nutnou existenci.26

Shrňme celou úvahu: Podobně jako prezidentem USA nebo francouzským králem není 
jednou provždy nějaké určité individuum, nýbrž kdokoli, kdo tento úřad zastává, tak Bohem 
nenazveme někoho určitého, nýbrž držitele „božského úřadu“, ať jím je kdokoli. Má to však 
háček: Chtěli bychom takovému držiteli připsat vlastnost existence a takovou – podle TIL –
nemohou mít individua, nýbrž nanejvýš úřady, které jsou těmito individui zastávány, neboť 
existence je zde pojímána – údajně jedině správně – jako obsazenost úřadu. Posuneme tedy 
celou konstrukci o stupeň výše: Božský úřad prohlásíme za držitele úřadu „nad nějž větší 
nelze myslet“, což nám Anselmovo vyjadřování dovoluje, tedy úřadu druhého stupně, jehož 
držiteli mohou být jen individuové úřady, přičemž existenci zařadíme mezi jeho (toho „nad 
nějž větší nelze myslet“) rekvizity, tj. náležitosti, vlastnosti, které musí držitel („Bůh“) mít. 
Nebude tudíž moci být držitelem božského úřadu – „toho, nad nějž větší nelze pomyslit“ –
především žádný uprázdněný. Zbývá nám vyřešit, co Anselm zdánlivě opomenul, poněvadž 

25 Vždyť kdo by připustil , že úřad řekněme papeže je méně významný než onen Tichým zkonstruovaný 
„nejnepatrnější myslitelný úřad“ jen proto, že je myslitelné, aby úřad papeže zůstal v některém světamžiku 

neobsazen?

26 „Co činí držitele (pokud je jaký) božského úřadu tak pozoruhodným, je to, že úřad, který zastává, vyžaduje tak 
mnoho od svých držitelů, ale je to právě tato skutečnost, která činí myslitelným – a někteří by dokonce řekli  
pravděpodobným – že tento úřad je ve skutečnosti neobsazen.“ (Tichý, cit. op. s. 116)
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prý pokládal za samozřejmé, totiž ukázat, že úřad „nad nějž větší nelze myslet“ vždy bude 
mít z čeho vybírat a nalezne tudíž nějakého svého držitele. Toho pak označíme za úřad 
božský a individuum, jež je jeho držitelem za Boha podobně jako Petra za papeže.

Nemyslím, že by Tichého rozbor byl zcela neúspěšný. Mám totiž za to, že něco nového 
ukazuje také (ba právě) tam, kde selhává, tam kde není práv tomu, jak byl argument 
Anselmem vskutku míněn. Paradoxně tím však rozbor odhaluje ne pouze své nedostatky, 
nýbrž i potíže, s nimiž se potýká rozebíraná argumentace a místa, na nichž sama ztroskotává. 
Toto však není záležitost, jíž se vyznačuje toliko Tichého rozbor. Naopak, řekl bych, že toto 
jaksi mimotné odkrývání skutečnosti není zřídkavé, bývá však přehlíženo a nedoceňováno 
právě proto, že nejde na účet původního záměru. Přínos zde tak nemůže být pochopen jako 
zásluha, odtud rozpaky a váhání, zda se lze k podobným objevům hlásit. Pokroku je 
dosahováno nikoli přímo, nebo přesněji ne výhradně přímo, nýbrž prostým zaobíráním se 
problémem, jako vedlejší účinek.

Volil jsem tuto rozsáhlou ukázku nejen pro následné porovnání s výkladem odlišného typu, 
nýbrž zejména proto, že na ní lze velmi dobře demonstrovat jak přednosti, tak slabiny 
logického rozboru, který se koneckonců vždy musí opírat o nějaký pojmový aparát, což 
s sebou přináší významné výhody, ale i úskalí. Jedná se tedy o ilustraci mnohého z toho, co 
budu zmiňovat na různých místech v jiných kapitolách.

Shrňme tedy:

1. Tichému se na zvoleném problému daří seznámit čtenáře s aparátem TIL takříkajíc při 
díle, tedy ukázat rozbor využívající dotyčného pojmosloví.

2. Navzdory tomu, že podsouvá Anselmovi předpoklady, které mu nejsou vlastní, daří se 
mu v rozboru ukázat některé slabiny jeho skutečného, původního argumentu.

3. Skutečně je tedy dosaženo určitého pokroku. Ne sice přesně ve vyhlášených cílech, 
ale při objasňování struktury argumentu. Bez ohledu na podsunutí nepřijatelných 
předpokladů nebo prosazování neodpovídající kategoriální klasifikace je položen 
základ pozdější možné, věcné polemiky. Jsou odlišeny premisy a rozpoznán úsudek. 
Dostáváme do rukou výsledky, o něž je možné se přít, ale které zároveň poskytují  
východisko rozpravy.
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II. B. ODDÍL DRUHÝ: SVATOPLUK KARÁSEK NEZNABOHŮM

Srovnávání Tichého článku s následujícím Karáskovým kázáním je vůči prvému poněkud 
nespravedlivé. Nejde totiž o pojednání na týž námět a Pavel Tichý je při tom v nevýhodě. 
Zatímco Svatopluk Karásek hovoří o témže předmětu jako Anselm, totiž o dotyčném 
biblickém zlomku, námětem Tichého stati byl Anselmův argument, nikoli zlomek samotný. 
Z tohoto hlediska je znevýhodněn, protože druhotně rozebírá něco, co není či nemusí být 
dobrým uchopením smyslu, což se přenáší i na rozbor, ačkoli ten své vlastní odůvodnění 
čerpá nikoli ze zlomku samotného nebo z Anselmova porozumění, nýbrž z toho, jak úspěšně 
se mu povede odkrýt podstatu rozebírané argumentace, ať už je správná či nikoli, a jakkoli by 
případně byla neporozuměním obhajované tezi. Přesto, domnívám se, nějaký ne zcela 
nepodložený dojem z obou přístupů, týkající se jejich možností a slabin, nabýt můžeme.

Porovnejme tedy předchozí s přístupem, který si klade – předpokládám – podobný cíl: 
porozumění; ač vlastním námětem tu není ani pravdivost výroku ani správnost úvahy, nýbrž 
smysl sdělení. Půjde o výklad v rámci kázání. Někdo by mohl namítnout: Ovšem zde jistě 
půjde o výklad „ve světle víry“, tedy na základě zcela určitého předporozumění, opírajícího 
se kupř. o zjevení,  nám by však mělo jít o pojednání filosofické, vycházející – nakolik to je 
možné – z přirozeného rozumu. Na to odpovídám: Jednak jsou vybraná kázání určena 
výslovně neznabohům27. Tedy, i když to neznamená, že by snad byla zbavena svého 
teistického východiska, přece možno předpokládat, že se kazatel vynasnaží opřít o přirozený 
rozum, neboť se obrací především k těm, kteří zjevení neuznávají. Jednak z určitého 
předporozumění, víry v širokém slova smyslu, vychází – byť bezděky – jakékoliv lidské 
stanovisko, takže bychom si neměli klást předběžně příliš vysoké nároky na nestrannost a 
nezaujatost jakéhokoli hlasu, aby bylo vůbec s kým vést dialog.

Projděme si krok po kroku, co učinil kněz v úloze vykladače Písma, jak vyhlíží a postupuje 
jeho rozbor. Za tím účelem jsem vybral kázání Stanislava Karáska pronesené u Salvátora ve 
dnech 2. a 9. srpna 2009 na námět 1. verše Žalmu 14: „Říká blázen v srdci svém: Není Boha.“
Tedy právě onoho verše, který byl Anselmovi podnětem pro jeho argument ve prospěch boží 
existence. (Karásek 2009)

Bez povšimnutí by patrně neměla zůstat ani slova, kterými je doprovázeno ohlášení tématu: 
„Ó Pane, dej, ať Tvé slovo v našich srdcích dojde sluchu, ať přijímáme to, co nás pozdvihuje. 
Amen.“ – Ačkoli z čistě popisného hlediska se to může zdát vedlejší, ba někomu snad i  
nesrozumitelné či nemístné, jedná se přesto již zde o návěští, které přispívá k pochopení – ne 
toho, co a jak bude vykládáno, nýbrž naznačení z jakého stanoviště a s jakým záměrem bude 

27 „Neznaboh je ten, kdo Boha nezná. Taky ten, kdo o něm ani nechce vědět a tím méně mluvit, nebo taky 
člověk, kterému se oškliví patos všech, co se Bohem zaklínají, a sám se proto před světem označuje za 
neznaboha, aby unikl ze spárů ideologů. Neznabohem je vskutku i každý křesťan, protože kdo může říci, že zná  
Boha, že se s ním zná, že je na jeho straně, nebo v jeho straně?,“ uvádí David Bartoň v předmluvě, jak bylo 
rozuměno Karáskovu východisku ještě dřív, než dostalo tradiční a přitom nezvyklou podobu kázání – na 
vysvětlenou ke komu se kazatel obrací, kdo je neznaboh, komu káže.
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vykládáno. Věta je formulována jako prosba, z níž můžeme vyrozumět: význam napsaného se 
nemá obracet pouze k intelektu, přemýšlení, je výzvou netoliko pro pochopení. Zakládá se na 
přesvědčení, že v rozebíraném zlomku je něco, co nejen že můžeme pochopit, ale co se 
obrací k našim srdcím, tj. k celé naší praxi, a na naději, že přijetím přijímáme cosi, co nás 
polepšuje – odtud výzva: pozdvihněte svá srdce, aby do nich mohla být vlita milost boží. Není 
to, soudím, přepjaté chápat tento úvod jako náznak a přiznání vlastní situovanosti (tzn. též 
předporozumění), aniž by ovšem byla činěna přímo námětem.

Upozorňuji na věc z tohoto důvodu: Potíž s logikou může v tomto ohledu nastat v tom, že 
logik sám své postavení a svůj přístup nijak nenaznačuje, nýbrž pokládá za samozřejmý či 
přinejmenším za něco, co není součástí problému samotného. V rámci oboru to není nic 
nesprávného, naopak, každý vědecký obor staví na samozřejmostech, jejichž přijetí, vědomé 
či bezděčné, je podmínkou toho, aby vědecká činnost mohla být vůbec provozována. Velmi 
bychom se divili a právem pokládali za nepatřičné, pokud by někdo před, dejme tomu,
fyzikálním výkladem chtěl prodiskutovat otázku, zda se přírodní zákony popisované 
matematickými formulemi mohou měnit v čase. Takového člověka odkážeme na filosofii.
Jinými slovy, vykážeme ho jinam – „do patřičných mezí“. Tam, kde se podobné náměty 
mohou otevírat a probírat. Tu se však předpokládá jejich určité zodpovězení, a kdo se chce 
na daném poli pohybovat, musí tyto odpovědi uznávat a vyznávat. Jenomže logika bývá 
pojímána též jako nástroj uvažování a argumentace, který nemá žádné „vlastní pole“. Odkud 
a kam by tedy mohla opovážlivce vykazovat? Problém nastává proto, že se nabízí všem 
oborům, přírodovědným i společenskovědním, i běžným úvahám o lidských záležitostech. 
Chová-li se logik podobně jako fyzik, může to znamenat, že již přijal nějaké pole za své, pak 
ale vznikne otázka, zda se v důsledku toho nestal někde cizím elementem. Toto je, podle 
mého názoru, skutečnost, která má za následek, že namísto toho, aby logika poskytovala 
rozumu nástroje k uvažování, láká jej do zvláštního světa, světa modelů, který je vybudován 
podle některého jejího systému. Pohyb a tvorba v tomto ideálním světě bezpochyby může 
dobře napomáhat i vzdělávání přirozeného, obecného rozvažování, ale není to přesně to, co 
se od ní očekává a proč se k ní obrací „běžný uživatel“.

Vlastní výklad začíná odpovědí na otázku, jaký výraz je použit v originále. Pokračuje dotazem, 
co výraz znamená, jaký pojem vyjadřuje. Ubírá se cestou stručného rozboru významových 
souvislostí v různých užitích výrazu, přičemž se omezuje na daný tex t – Písmo. Tak je 
zmiňován nejen blázen, ale i svévolník, bláha, bloud, pošetilec, dokonce i blbec, ničema a 
budižkničemu. Přehled překladů představuje škálu, na níž se pohybujeme – od bláhového 
člověka až po zlosyna; vymezuje krajinu významů, v níž hledáme náležité místo pro ten náš. 
Povšimněme si: Ačkoli se jednotlivé významy snažíme dostatečně rozlišit, netvrdíme, že jsou 
oddělené, je tu zachována spojitost. Nejde o jednolité bloky, které můžeme podle uvážení 
vyměňovat a zasouvat na příslušné místo ve větě.

Užití výrazu blázen v Novém Zákoně je poté ukazováno na dvou krajních případech už 
z jiného důvodu. Ne proto, aby se ukázala původní rozmanitost, nýbrž spíše jako varování. 
To, co v českém překladu vyjde zdánlivě – pokud jde o výraz – nastejno, může mít v originále 
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nejen odlišný význam, ale dokonce i výraz (nábal, rácha). Viz doklad, že bychom se přílišným 
přidržováním se napsaného či vyřčeného slova mohli minout se smyslem sdělení. I když zde 
to je problém překladu, mohly by roli obdobných úskalí, souvislostí měnících význam,
sehrávat i kupř. reálie: dobové či místní skutečnosti, běžné lidské záležitosti, způsob života.28

Následuje zasazení do praxe, ne však ledasjaké, neosobní, nýbrž své vlastní, tj. kazatelovy:
Zkušenost a svědectví v otázce poskytnutí, popř. odmítnutí křtu tomu, kdo projeví přání být 
pokřtěn. Na ní se objasňuje nebezpečí, které se ukrývá v přepjatém výkladu: Říci o někom 
„blázne“ ve smyslu rácha znamená označit jej za člověka pod vlivem ďábelských mocností a 
tím pádem nezpůsobilého pro soužití s Bohem, což by v důsledku mohlo znamenat přisvojení 
práva vylučovat z naděje na spásu. Odtud biblické varování před jednáním, které by tak bylo 
rouháním: Kdo by řekl svému bratru ve víře „blázne“, ten musí pekelný oheň trpěti. 
(Mt 5:22)

Srovnejme s Ježíšovou odpovědí na otázku „kdo je můj bližní?“. Bible neodpovídá definicí, 
nýbrž příběhem, v němž se někdo k někomu chová či nechová jako k bližnímu: skrze událost 
– a ovšem její interpretaci – promlouvá do věků a k lidem budoucím. Logika je ve srovnání 
s takovým způsobem vymezování v jisté nevýhodě, neboť nemůže odkazovat na vyprávění.  
Potřebuje se spolehnout na slova, jejichž význam může pro danou chvíli a projednávanou věc 
považovat za spolehlivý, nevyžadující další vysvětlování a výklad. Toto je základní zkušenost a 
východisko, které vyjádřil již Aristoteles výrokem, že vymezování stejně jako dokazování 
nemůže běžet do nekonečna. Musí mít svou mez, svůj počátek. Na důležitosti dále nabývá, 
když – jako v případě logiky – se snažíme dobrat jádra věci tím způsobem, že hledáme 
základní kameny soudů a úsudků, a pak vysvětlujeme a prověřujeme jejich skladbu, tj. 
v situaci, kdy zdůrazňujeme uzly a spoje oproti celku pletiva.

Po ohmatání základního kamene, tj. pojmu nábal, se vykladač vrací k výpovědi a zkoumá její 
okolí. Jak žalm pokračuje, ptá se? Zjišťuje, že se jedná o úvodní slova popisu žalostného stavu 
poroby panujícího v babylonském zajetí.29 Naráží však na otázku, kdo má být pokládán za 
autora tohoto popisu – kdo jej předkládá, bohabojný či bohapustý, žalmista nebo pošetilec? 
Poznává, že není s to rozhodnout, nenachází nic jistého, oč by se mohl opřít – ani v textu 
samotném, ani v souvislostech, ani u jiných interpretů. Podle toho, zda slova připíšeme tomu 

28 V českém překladu Matoušova evangelia si  např. můžeme přečíst podobenství o tom, jak jeden člověk osel 
své pole obil ím, ale v noci přišel nepřítel, který na oseté pole, rozesel semena koukolu. (Mt 13:24-30) Obilí 
vzešlo a mezi ním se ukázal i  plevel. Služebníci jej chtěli  vytrhat, ale pán j im to nedovolil, protože by dle jeho 
slov s koukolem mohli vytrhat i  pšenici, ať prý počkají do žní a teprve pak oddělí koukol od pšenice. Smysl 
vyprávění: při třídění dobrého od zlého je dobré posečkat, až se věc dostatečně vyjasní. Zbrklostí se totiž 
můžeme dopustit křivdy, ublížit dobrému. – S koukolem však ta příhoda nedává dobrý smysl. Koukol se od 
pšenice dá rozeznat prakticky hned poté, co rostliny vzejdou. V původním znění  Bible však běží o rostlinu řecky 
zvanou zizania, česky jílek mámivý (Lolium temulentum) nebo lidově též matonoha, což je plevel, který než 

nasadí klas, je k nerozeznání podobný pšenici.

29 „Říká blázen v srdci svém: Není Boha. Porušení jsou a ohavní v tom, o co se snaží; není, kdo by činil dobré.“
(Ž 14:1)
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či onomu ze zmíněných dvou, mohli bychom podat zcela odlišný výklad. Zde by se tedy 
interpretace buď mohla vydat protichůdnými cestami, anebo skončit v bezcestí, u aporie. 
Avšak kazatel překvapivě navrhuje třetí možnost: Vzít na vědomí nesnáz, v níž se nacházíme, 
a pokusit se vyvodit něco právě z té (naší) skutečnosti, že nemůžeme rozhodnout!

Nabízí hypotézu: Co pro nás plyne z otevřenosti obou možností? - Rozdíl tu (mezi nimi) je ne 
v samotném popisu, nýbrž ve výkladu skutečnosti a postoji k ní, ne ve výroku samotném, ale 
v důsledcích. To značí: nikoli převážně v teorii, především v praxi.

Pro logika přináší problém: Vybrat jeden logický systém a v něm žáky cvičit by mohlo být 
stejně chybné jako cepovat je v jediném správném a závazném výkladu Písma. Kdysi, za 
habsburského mocnářství, takto – souborem otázek a učením odpovědí – probíhal výcvik 
branců. Tam a tehdy to však mělo dobrý smysl. Jak se zde potýkat s podobným bezcestím? 
Naznačit různé odlišné cesty? Tu vzniká potíž s časem a rozsahem. A reflexe oné situace –
není to již věc filosofie, kterou by logika měla mít naopak za zodpovězenou a na ní stavět?

Výrok „není Boha“ se tak z popisu světa stává vyznáním, a to nikoli teoretickým náhledem, 
nýbrž praktickou odpovědí vyjevující se ve smýšlení a konání. Tato hypotéza čerpá oprávnění 
z Karáskova vymezení víry skrze naději a touhu (viz níže). Byl-li by však důvod rozdílu mezi 
žalmistou a pošetilcem v postoji k totožně viděnému, čili nikoli v čistě popisném náhledu, 
pak by se Anselm, potažmo Tichý ocitali lidově řečeno „mimo mísu“, tj. míjeli se se smyslem 
výpovědi, řešili svůj vlastní, i když možná učený a pozoruhodný, problém.

Anselm věc nahlíží jako muž tehdejší vědy, učenec: Bible nazývá toho, kdo tvrdí,  že Bůh 
neexistuje pošetilcem. Výrok takové autority nutno přijmout za pravdivý. Avšak v běžném 
životě můžeme potkat lidi, kteří existenci boží popírají nebo o ní aspoň pochybují. (V jeho 
době ovšem velmi zřídka, a když tak spíše pohany – vyznavače mnohobožství.) Proč je tedy 
správné nazývat je přímo pošetilci a ne třeba jen lidmi mýlícími se? To je Anselmova otázka. 
Jeho argument pak pokusem – dle jeho mínění zdařilým – o odpověď.

Tichý se neptá, co je prvotním problémem a nač je Anselmův argument odpovědí. Již jen 
rozebírá, zda podporuje dokazovanou tezi. Námětem mu je správnost úsudku. Že je teze 
odpovědí na nějakou otázku, z níž čerpá svůj smysl, ztrácí ze zřetele. Opět se tím posouváme 
o krok dále od původního problému.

Aby mi bylo dobře rozumět: Toto nemá být kritika toho či onoho přístupu, nýbrž osvětlení 
nebezpečí, která se v nich skrývají a na něž narážíme. Nemají sloužit jako příklady hodné 
zavržení, nýbrž zdroj obrazů, k nimž budeme odkazovat, když budeme chtít vzniklým potížím 
porozumět a objasnit je. Minimum ponaučení, které si můžeme odnést v tomto okamžiku: 
Ptejme se netoliko na odlišnosti v názorech, ale pátrejme po důsledcích pro praktický postoj. 
Jaké důsledky by přinesl náš zvolený postup pro zvláštní úkol logiky, jak by jej uchopil (čili též 
pochopil) a snažil se naplnit?
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Pomocí rozlišení30 „v hlavě“ a „v srdci“ Stanislav Karásek vysvětluje i počáteční, později 
mírněnou, příkrost a přísnost Unamunova překladu, v němž je pošetilec nahlížen jako člověk 
ničemný.31

Jednání podle touhy, vedené vírou, tj. spoléhající se a důvěřující něčemu, ne toliko nahlížející 
něco, mění svět, vnáší do něj novou skutečnost, která tu však již – byť jiným způsobem – je 
přítomna.32 Pro kazatele je to zjevně případ rozdílu mezi tím, kdo sleduje boží vůli a tím, kdo 
se s Bohem míjí. Nejde nám zde prozatím o přitakání či odpírání takovému soudu, spíše o 
ustavení námětu diskuse, položení výchozí teze a pochopení, čeho by se měl následný 
souhlas či nesouhlas vlastně týkat, k čemu má dokazování nebo vyvracení směřovat.

Tudíž: „Pošetilec (nábal) je věřící se zakaleným hledím, věřící, který Boha nezpřítomňuje svými 
činy, svým životem. … je i ve mně, když nedohlédám k nadějné podstatě víry, když můj vnitřní 
zrak kalí znamení rozkladu,“ uzavírá Svatopluk Karásek. (s. 19)

Někdo by mohl mínit, že jsme se tímto ocitli mimo dotyčný výrok o neexistenci Boha a 
zejména mimo Anselmovu otázku, potažmo jeho odpověď a zdůvodnění. To druhé je jistě 
pravda, prvé však spíše zdání způsobené tím, že jsme dříve již určitý, odlišný pohled přijali za 
svůj, jistým způsobem ustavili tezi a o ní následně vedli rozpravu. Především se však může 
zdát, že jsme zabloudili mimo vlastní pole logiky. To je pravda pouze zčásti. Otázka, kterou 
tímto zamýšlím nastolit, se dotýká základů či mezí logiky, nacházíme se tedy, řekl bych, stále 
ještě uvnitř okruhu zájmu přinejmenším její propedeutiky.

Půjde nám, mimo jiné, o to, co je vlastně úkolem logiky, co od ní kdo oprávněně očekává a co 
pro ni znamená minout se se svým smyslem. Ano, nakolik je jejím předmětem pouhé 
dokazování či vyvracení, musí přijímat význam výroků jako dostatečně známý a zabývat se 
jen jeho skladbou a formálními souvislostmi s jinými výroky. Avšak i těmito formálními 
zřetely může zasáhnout - jak bylo ostatně patrné i na Tichého rozboru - do pojetí obsahu. 
Východisko, které se snažím spíše dokládat příklady než dokazovat, zní: K vpravdě novému 
poznání dochází na základě reflexe celku logického postupu, nikoli cestou vyvozování od 
předpokladů k závěrům. A to je také příčina, proč může být osvojování – výuka a cvik – toho 
či onoho logického aparátu stejně tak dobře účinným nástrojem ujišťování jako prostředkem 
zastírání. Otázkou, před kterou stojí propedeutika logiky, proto je: Co a jakým způsobem 
z logického arzenálu vybrat, přednášet a procvičovat, aby bylo vzděláváno přirozené logické 

30 Mohli bychom to pokládat za příklad užití rozlišení (distinkce), jak o něm bude ř eč ve čtvrté kapitole, v oddíle 

věnovaném technice disputace.

31 „Zlý praví v srdci svém: Bůh není.“ … „A tak vpravdě jest. Neboť člověk spravedlivý si může říci ve své hlavě: 
Bůh tu není. Ale v srdci si to může říci jen zlosyn. Nevěřit, že je Bůh, nebo věřit, že není, to je jedna věc. Druhá, 
nelidská a strašná je: smířit se s tím, že tu není a nechtít, aby byl, to převyšuje každou jinou mravní obludnost,“

cituje Karásek Unamuna. (cit. op. s. 16n)

32 „A tím právě, že chceme, aby Bůh byl, a že jednáme podle té touhy, tím Boha tvoříme a oživujeme. Bůh se 
v nás vytváří, projevuje a prosazuje se. Bůh jde vstříc každému, kdo ho hledá s láskou a skrze lásku, a Bůh míjí  
toho, kdo ho hledá chladným rozumem bez lásky.“ (cit. op. s. 17)
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uvažování a schopnost zdravé argumentace a přitom naopak potlačena zastírající možnost 
logiky, jak látkou zprostředkovat smysl a poslání logiky. A to spolu se zjednáním základního 
pochopení a nabytím nezbytné zběhlosti v práci s logickým pojmoslovím.

Obdobou určitého logického aparátu, který je předkládán jako záruka správného vyvozování, 
aniž by bylo zjednáno porozumění pro předpoklady jeho užití a vůbec smysluplnosti, by byl 
v exegezi výklad, který by sám sebe považoval za jediný navěky a za všech okolností pravdivý. 
Tak jako by slovo mýtu přestalo být živým a stalo se mrtvou poučkou, tak nástroje logiky 
slepě převzaté by se proměnily v nástroje pravdu a skutečnost znásilňující a ničící. Analogie 
úskalí Písma a Nástroje (Organu), tzn. interpretace a argumentace, spočívá ve stále znovu se 
kladoucí otázce po smyslu, kterou nelze zodpovědět jednou provždy, nýbrž pokaždé jen pro 
jisté záležitosti a na určitou dobu. Cítíme v tom oprávněné varování, které nechci nechat 
oslyšeno, když Stanislav Sousedík v závěru článku o umění filosofické disputace upozorňuje, 
že samozřejmým cílem všech rozprav bylo řešení problému, ne jeho plané omílání: „Mluvit 
do nekonečna o otázkách, které nelze rozřešit, což dnes mnozí považují div ne přímo za 
definici filosofie, bylo ještě v 17. stol. pociťováno jako skandál.“ (1967: s. 149) Za druhou 
nepřijatelnou krajnost však pokládám přesvědčení, že v současných výkladech a pojmových 
prostředcích dochází Duch a Rozum svého konečného – slaběji pak „toho nejdokonalejšího, 
všechny předchozí překonávajícího“ – naplnění.

Vztahuje-li Svatopluk Karásek slova Františka z Assisi o tělu jako o „bratru Oslu“, kterého 
musí jeho Duch stále pobízet, překvapivě na rozum33, pak v tom je něco, z čeho by si mohli 
vzít poučení i logikové, nechtějí-li ustrnout v nehybnosti při odhalování pravdy: Ve chvíli kdy 
uvažování ztrácí ze zřetele pravdu, míjí se se svým smyslem a mění se v pošetilost, byť 
vysoce pěstěnou. Rozum coby „můj bratr Osel“ se tak stává obrazem zbloudilé logiky. Neměli 
bychom to pokládat za pouhé barvité a působivé obrazné vyjádření. Tradice promlouvá 
konkrétními autoritami a obrazy. Představuje spojitost, ne stav ani ideál. Zařazení do ní bývá 
pojistkou, zajisté ne všemocnou, smysluplnosti.

Proč se vlastně zabývat dvěma tak zásadně odlišnými přístupy k témuž, které jsem nazval 
pracovně „logickým“ a „hermeneutickým“, a jaký prospěch si od takového srovnání  
týkajícího se pojednání společného předmětu, v tomto případě Anselmova přemítání o 
dotyčném žalmu, slibuji?

Cílem je uvědomit si, jak (obecně vzato) pracuje logický aparát v úloze porozumět a posoudit 
argument ve srovnání s jiným přístupem – teologickým výkladem.  Předně, logický přístup 
rozliší v argumentu premisy a závěr a snaží se ověřit platnost vztahu vyplývání mezi nimi. 
Přitom průběžně odvozuje důsledky a přijímá další premisy, je-li toho zapotřebí. Upozorňuje 
tím na skryté předpoklady – jednak materiální, jednak formální. Co však přijímá též, aniž by 
to příliš zdůrazňoval, je určitý logický aparát, pomocí nějž rozbor provádí, jímž vymezuje a 

33 „Svatý František říkal svému tělu, které musí jeho Duch stále pobízet, bratr Osel. Ten blázínek, ten můj bratr, 
to je můj rozum – rozum, bratr Osel, ve chvílích, kdy nenaslouchá hladu a touze mé víry, mého srdce,“ doznává 
Svatopluk Karásek. (cit. op. s. 19n)
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chápe logickou formu tvrzení, pomocí které pojem vyplývání upřesňuje do rozhodnutelné 
podoby. Tichého stať je výjimečná v tom, že je nejen rozborem argumentu, ale i jakýmsi 
propagačním materiálem, který má ukázat, jak se TIL osvědčuje. Proto možná víc než je 
obvyklé přichází na přetřes i nástroj rozboru, přesto však nikoli radikálním způsobem. Nikde 
nepadne ani zmínka o tom, zda by Anselm sám souhlasil např. s uvažovaným pojetím 
existence. Zda by pro něj bylo přijatelné zamítnout její přisuditelnost individuím, apod. 
Vhodnost logického aparátu není kladena do otázky jako celek, nýbrž nanejvýš částečně: 
Který nástroj z arzenálu a jak je vhodné použít, a zda jím nějaký výrok nebo pojem uchopit 
spíše tím či oním způsobem. Může přitom vyjít najevo spousta pozoruhodných věcí, ale 
uvědomme si, že kdyby se podobným rozborem logika vyčerpávala, pak by vznikla otázka, 
jestli by to neznamenalo, že polemika o použitém aparátu a jeho vhodnosti či mezích jako 
celku by pak musela být nutně „nelogická“, nemohla by přece probíhat a podléhat týmž 
pravidlům, která jsou právě předmětem sporu. Nebo ano? – Nebyl by příliš silný nárok 
logického aparátu na své analytické a vyjadřovací schopnosti v rozporu s tím, že i o něm je 
třeba vést a také bude vedena polemika? – Nejpřirozenější odpovědí se zdá být tvrzení, že 
přínos logického aparátu do rozpravy je právě a jen onen předkládaný rozbor, kterým se 
osvědčují jeho přednosti. Kdo (a v tomto případě i co) je účastníkem diskuse, nemůže přece 
být současně jejím soudcem nebo rozhodčím. Jenomže problém je v tom, že nás tu bude 
přednostně zajímat „logika dialogu“, tj. onen způsob, jak racionálně posuzovat střet a 
soupeření protivných pojetí. Zúčastněné strany by však mohly uznat, že jejich přednosti, 
případně vítězství se posuzují ve světle míry, s jakou splnili závazky, jež na sebe samy vzaly. 
Odtud moje důvěra v to, že pojem závazku je něčím, čemu předběžně rozumí a s čím jsou 
srozuměni všichni účastníci diskuse. Ty nejzákladnější závazky se však netýkají toho, co podle 
svých vlastních představ mají splnit nebo plní, nýbrž obsahu a pravdivosti výroků, které 
pronášejí. V nich – předpokládáme-li možnost vzájemného rozumění – jsou uloženy 
sémantické závazky jazyka nezávisle na tom či onom zastávaném pojetí. Nakolik si vzájemně 
rozumíme, natolik je sdílíme. Uznáváme, tj. chápeme a přijímáme, co obnáší splnit je, a 
chápeme a přijímáme také, že a jaké jsou vyřčenými výroky vznášeny. – Je zkrátka zapotřebí,  
při projednávání problému rozlišit logiku, v níž je posuzovaná věc předkládána či rozebírána 
a logiku, jíž je vedena rozprava. Nejde o to, že by se mělo nebo muselo jednat o rozdílné 
přístupy, ale o to, že ta, která určuje pravidla dialogu, musí být řekněme jaksi „minimální“ 
v tom smyslu, že ustavuje shodu, na jejímž základě lze rozumnou rozpravu vést a mít 
důvodnou naději, že si navzájem můžeme rozumět a sporné otázky klást, posuzovat a 
rozhodovat.

Jako někdy potřebujeme projednávat a porovnávat různá ztělesnění logiky v rozmanitých 
logických aparátech, tak většinou nepotřebujeme přepisovat kázání do nějakého druhu 
logického symbolismu, abychom posoudili, zda v nich obsažená argumentace, je-li jaká, je 
správná, čili zda závěry vyplývají z východisek. Splnění sémantických závazků obsažených 
v řeči totiž dokážeme v nějaké, často postačující míře posoudit i bez podobných nástrojů. 
Poněvadž se však při tom též dopouštíme omylů, není na škodu pokusit se věc uchopit nějak 
přesněji, kde by její podstata mohla vyjít najevo, případně se stát vlastním předmětem úvah.
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Problém je však, pokud jde o společenskovědní obory, ještě i někde jinde. Ivan M. Havel34

v reakci na Sokalovu aféru napsal: „Na rozdíl od přírodních věd a matematiky, nereprezentují 
badatelé humanitních oborů (jako je například literární teorie, historiografie, politologie, 
kulturologie apod.) své poznatky povinně vždy jako výsledek přesvědčivého a jednoznačného 
logického odvozování, jako výsledek výpočtů či protokolů z pozorování. Častěji se u nich 
setkáme s volnými úvahami, vyhmatáváním souvislostí, hraním si s pojmy, formováním 
otázek, nabízením hypotéz. Chceme-li porozumět takovému badateli, je svrchovaně důležité, 
zda mu důvěřujeme nebo nikoliv. Důvěřovat neznamená věřit všemu, co řekne nebo napíše, 
stačí mít pocit, že tomu věří on sám. Že říká a píše, co si myslí, a že tedy nepodvádí ani 
nežertuje.“ – Jenomže co když potřebujeme nejenom důvěřovat, ale i prověřovat, zda naše 
důvěra je opodstatněná? Že ten, kdo k nám promlouvá, nejenom nepodvádí nebo nežertuje, 
ale že se nemýlí?

Na rozdíl od článku Pavla Tichého, u něhož mám pocit, že mne zčásti přijatelným, zčásti 
nepřijatelným způsobem, utvrzuje v něčem, o čem jsem byl beztak přesvědčen, Karáskovo 
kázání vyvolává dojem, že poskytuje porozumění nejen pro dotyčný vlastní žalm, ale nepřímo 
i východiska pro možné porozumění Anselmovi, kdybychom přihlédli k jeho teologicko-
filosofickému ustrojení, a posouzení jeho argumentu. – Jak se však přesvědčit, že tento můj 
dojem je oprávněný, jak o tom vést případně diskusi a jak přitom používat logiku? Nakonec 
se stále kladou otázky: Rozumí ten člověk dané věci správně? Rozumím správně já jemu? A 
má pravdu – v čem a proč?

34 HAVEL, Ivan M. Aféra. Vesmír. 1996, roč. 75, č. 9, s . 483. Dostupné z: http://www.vesmir.cz/clanek/afera

http://www.vesmir.cz/clanek/afera
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II. Kapitola: FUNDACE

II. A. ODDÍL PRVNÍ: Fundace a tradice

II. A. 1. Část: K původu logiky jakožto vědy (Ernst Kapp)

Dříve, než začneme uvažovat o smyslu, možném přínosu a způsobu provozování logiky, 
potřebovali bychom si ujasnit její kořeny, původ. Ducha, kterého se snažíme zpřítomnit vždy 
znovu ve svém úsilí, v konkrétních podmínkách a s ohledem na již vykonané dílo. Jestliže se 
obracím kriticky k některým sklonům výuky současné, moderní logiky a zároveň si udržuji  
jistý odstup od tradičního, scholastického pojetí, pak ujištění se, že se tím neodchyluji od 
jejího založení, že nevybočuji nebo neuhýbám z cesty, která byla položena zakladatelem, 
nabývá zvláštního významu a důležitosti.

Ernst Kapp (2000) má za to, že předmět a účel Aristotelovy sylogistiky nebyl totožný 
s předmětem a účelem logiky moderní. Varuje před nesprávným chápáním a následkem toho 
na omylu založeném vymezováním – ať kladném či záporném, tj. obhajobě, anebo vyvracení 
– vůči ní a jejím zvláštnostem. Přijímá ji ovšem za vědu – alespoň ve většině jejích různých 
podob, byť s výhradou, že i ta byla v dějinách rozličně pojímána. Velký důraz klade na její –
sám o sobě nijak překvapivý – původ v akademické dialektice. Vyvozuje však důsledně z něj 
plynoucí závěry. Klíčovým objevem pro jejich náležité vyhodnocení se mu jeví stvrzení  
předchůdnosti Topik před obojími Analytikami 35. Aristotelova slova: „Avšak v oboru tohoto 
našeho zkoumání nebylo tomu tak, že by něco bylo již rozpracováno, jiné ještě nikoli, nýbrž 
[tak, že] v něm nebylo započato vůbec nic,“ (Soph. Elen. p. 183b 15) jsou mu dokladem, že 
v té době ještě neexistoval žádný konkurenční didaktický systém pro logické otázky. 
„Sylogismus je rozumový úkon (logos), v němž jsou-li nějaké věci předpokládány, nutně něco 
jiného, od nich odlišného, vyplývá právě díky tomu, že předpokládané jest,“ říká Aristoteles 
v Topikách (Top. I c. 1 p. 100a 23n; podobně Anal. Pr. I  c. 1 p. 24b 18), aby objasnil předmět 
tohoto svého díla. Přesto je prý, míní Kapp, hledisko sylogismu v obou pojednáních – Prvních 
analytikách a Topikách – zcela odlišné! Proto se snaží zvážit význam poznatku, že Topiky byly 
rozvrženy a vypracovány dříve než Aristotelovo ostatní pojednání o sylogismech.36

35 S tvrzením o časové přednosti Topik před Analytikami přišel Christian August Brandis, 1833.

36 Sylogismus pojednává Aristoteles ve třech spisech: Topikách, Prvních a Druhých analytikách . Topiky se 
zabývají dialektickým sylogismem, Druhé analytiky apodeiktickým a První analytiky sylogismem obecně, 
obsahují učení o sylogistických figurách a modech.

Dialektický sylogismus je argument zabývající se problémem vhodným pro diskusi, v němž je závěr odvozen 
z premis, u nichž je pravděpodobné, že je debatér připustí, což bývá často vykládáno tak, že ony samy jsou 

pouze pravděpodobné. (Dialegesthai = směňovat myšlenky v rozmluvě.)

Apodeiktický sylogismus je sylogismus, jenž dokazuje; je to vyvození závěru cestou, která vytváří vědění a ne 
pouze vymáhá souhlas od spolubesedníka. Premisy v něm musí být pravdivé, a nadto bezprostředně zřejmé, 
anebo z takto zřejmých principů odvozeny.
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Bezprostřední účel kurzu Topik by moderní čtenář jen stěží očekával, tvrdí Ernst Kapp. Jako 
předmět kurzu a běžně užívanou pomůcku Aristoteles předpokládá zvláštní druh duševní 
gymnastiky. Ta spočívá buď v debatování o nastoleném problému – o jakémkoli myslitelném 
– podle pravděpodobných premis, anebo, je-li někdo napaden při argumentaci, ve vyhýbání 
se protimluvu. Rozpoznáváme v ní již obrysy pozdější scholastické disputace.

Pro tento druh filosofického cvičení jsou vždy zapotřebí dvě osoby plus problém; jedna má 
úlohu tazatele, druhá tázaného. Tazatel nejprve nastolí problém, tázaný si zvolí určité 
stanovisko a tazatel pak musí vzít za svůj ten názor, jehož se tázaný vzdal. Tazatel má nyní 
pokračovat v tázání37 a pokusit se z odpovědí, ke kterým je schopen spolubesedníka dovést, 
odvodit závěr či – můžeme říci – sestavit sylogismus ve prospěch svého názoru. Úloha 
tázaného je pasivnější; musí se mít na pozoru před takovými výroky, které by umožnily
tazateli získat sledovaný závěr. Pokud totiž tazatel dosáhne závěru, tázaný prohrává, protože 
bude nucen popřít, co na začátku tvrdil, nebo naopak přitakat tomu, co popíral.38 – Ustavit 
metodu právě pro tento umělý druh argumentace je prý bezprostředním účelem Topik.

Podle Aristotela (Top. I. c. 2) tedy:

1. Tato metoda bude prospěšná pro duševní gymnastiku – známe-li totiž cestu, snadněji  
uspějeme při zteči daného problému, prohlašuje.

2. Tato metoda umožní diskutovat s nevzdělanými na základě jejich vlastních názorů.

3. Schopnost argumentace oběma směry (tj. obhajobou a vyvracením, v úloze zastánce i 
odpůrce) nám pomůže nahlédnout pravdu ve vážných filosofických problémech.

4. Schopnost argumentovat z obecně přijímaných názorů je jediný způsob, jak rozebírat 
první vědní principy, které nelze odvodit z jiných.

Druhý důvod připomíná působení Sokratovo, třetí pak vlastní Aristotelův způsob, jak začít 
filosofický rozbor.

Použití zmíněná v druhém a třetím bodě ovšem Topiky zajišťují pouze nepřímo, tím že nás 
vybaví metodou pro duševní gymnastiku. Ta, je-li náležitě procvičována, nás má připravit na 
úkoly skutečného života a filosofie. Dialektická metoda není tudíž bezprostředně filosofická, 
nýbrž zjevně toliko přípravná. Byla tedy, dalo by se říci, propedeutikou zápasů praktických a 

37 Otázky tazatele, řecky protaseis = to, co se nabízí spolubesedníkovi  k přijetí. Protože se tyto výroky-odpovědi

při výstavbě sylogismu předpokládají nejdříve, nazývají se dnes obvykle premisami!

38 Při scholastické disputaci, o níž pojednáme později, bude v pasivnější úloze naopak odpůrce předkládané 
teze, který přichází s úvodním úsudkem vyvracejícím tezi zastánce tvrzením jí protikladného závěru, v aktivnější 
úloze pak zastánce teze, jenž útočí výtkami na důkaz vyvracející jeho tezi . V tom spočívá jeho hájení teze – jde o 
její obranu odvracející bezprostřední nebezpečí, které jí od správného úsudku s pravdivými premisami, leč 
závěrem protikladným tomu, co zastává, hrozí.
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teoretických, týkajících se jednání a myšlení. Zde nacházíme odůvodnění, proč a jakým 
způsobem se logice věnovat.

Nejdříve se tedy musí nějaké věci předpokládat, pak z nich nevyhnutelně vyjde něco 
odlišného. – Kdy a jak k tomu dochází?

Z pohledu tazatele je závěr to, co stojí na počátku – on ví, k čemu chce tázaného přimět. 
Uvažuje jakoby pozpátku, od závěru k premisám. Dedukce je v porovnání s tím snadná, 
protože jakmile jednou předpokládám premisy, nemohu se vyhnout závěru. Začínat u závěru 
kvůli nalezení premis je však jiný způsob uvažování a naléhavě vyžaduje metodu.

Úloha tázaného je lehčí: také on zná závěr, kterému se ovšem snaží vyhnout. Vyžaduje se 
pouze, aby byl ve svých odpovědích opatrný a upřímný. Nesměl odmítnout přiznat souhlas 
názorům a přesvědčením, která lze důvodně zastávat nebo která odpovídala jeho vlastním, 
vyjma případů, kdy mohl ukázat, že význam předkládané premisy je bezprostředně totožný 
s významem závěru.

Byl to právě tento druh sylogistického cvičení a nikoli abstraktní formy sylogistických figur, 
který měl Aristoteles na mysli, když svou definici poprvé formuloval, ujišťuje nás Kapp.

Kapp tvrdí přibližně toto: Když se přihodí, že tazatel je dobrý člověk hájící ne zcela špatnou 
záležitost anebo ne zcela špatný člověk hájící dobrou záležitost, a když věci postupují podle 
jeho záměru, výsledkem bude sylogismus utvořený v mysli tázaného.

Sylogismus provedený v duši tázaného nepostrádá skutečnost – dochází k němu doopravdy, 
právě v duši tázaného. Nejedná se však proto o předmět náležející do oboru psychologie. 
Zatímco ta se pokouší zkoumat způsoby, jak skutečně myslíme, tak v aristotelských 
sylogismech doopravdy nemyslíme. Moderní logika se této obtíže zbavuje přísným rozlišením 
výroků a soudů a rozhodnutím, že logika se zabývá výroky a jejich důsledky, nikoli soudy a 
duševními úkony skutečného docházení k závěrům.

Jaký byl, podle Kappa, vlastní Aristotelův postoj v této otázce? – V obvyklém aristotelském 
sylogismu, upozorňuje, premisy nevcházejí do mysli coby samovolné úsudky svobodně 
myslícího či pozorujícího činitele, nýbrž jakožto již formulované a přitom formulované chytře 
tak, že z nich není úniku. Za těchto okolností nehrozí, že by logika mohla být prosáknuta 
psychologií, neboť ta by mohla pouze stvrdit nevyhnutelnost závěru.

Co se týče vztahu psychologie a logiky, pokud jde o Aristotela, míní Kapp, že Aristoteles 
musel mít dosti jasný pojem o tom, co založil, a musel takto jasné ponětí předpokládat také 
u svých posluchačů, jinak by provedl rozbor obtíží. Klade si proto otázku: „Znamená to snad, 
že jasně od počátku chápali to, co my – dokonce i poté, co jsme byli poučeni od Aristotela –
nedokážeme postihnout bez značného myšlenkového úsilí?“ – Ať tak či tak, každopádně platí, 
že Aristotelova logika je ryzí, prakticky bez dušezpytného průsaku, a že Aristoteles tedy v 
jistém smyslu předjímal názor většiny současných logiků, podle nichž se logika prvotně 
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nezajímá o způsoby, jak skutečně myslíme. Rozuměj: nejde jí o zjišťování dějů probíhajících 
v mysli. Kapp si to vysvětluje právě jejím argumentačním a nikoli spekulativním původem. 
Proto podle něj také musí budit sylogismus, jak jej nacházíme v Prvních analytikách, rozpaky, 
kdybychom v něm chtěli spatřovat výraz skutečného přemýšlení.

Vraťme se však zpět k otázce původu vědecké logiky. „Ve skutečnosti byl vynálezcem pojmu 
duševní gymnastiky Platon (doklady o tom máme v jeho pozdních dialozích),“ upozorňuje nás 
Kapp, „toto cvičení zavedl do Akademie jako povinnou přípravu pro budoucí filosofy. Tuto 
vzdělávací praktiku pak Aristoteles pro potřeby svého Lykeia doplnil systematickým úvodem, 
Topikami. Tak se stalo, že na počátku systematického logického výzkumu nebyl sylogismus 
hledán a nalézán mezi myšlenkami osamělého myslitele či v jeho knihách nebo přednáškách 
(jak by tomu nejspíš bylo dnes), nýbrž původním předmětem logiky byl ‚dialektický 
sylogismus‘, sylogismus, který se rozvíjí v rozmluvě.“ (s. 25)

A uzavírá: „Pěstování dialektického sylogismu jako nenahraditelného prostředku filosofického 
vzdělání je zřejmým plodem onoho údobí dějin filosofie, kdy otázky a odpovědi společenské 
rozmluvy byly prostředkem a polem nových objevů, kdy dialektika, umění zacházet s věcmi 
v rozmluvě, se mohla jevit jako takřka totožná se skutečnou filosofií a vědou a kdy knihy a 
nároky předem hotového vědění byly chovány v podezření.“ (Tamtéž.)

Období, kdy panovala důvěra k rozmluvě spojená s nedůvěrou ke knihám, však trvala krátce. 
Jde o údobí vyznačené jmény Sokrata a Platona. Sokratovou úlohou ve skutečném životě i ve 
filosofii byla role tazatele. Sokratův způsob filosofování v hovoru byl bezpochyby základem 
dialektické praxe Platonovy a Aristotelovy školy. Pojednáme jej proto v následující, třetí 
kapitole, dříve než se obrátíme k disputaci, jež se stala dědičkou této duševní gymnastiky.

Své zasvěcení do původu logiky končí Ernst Kapp poznámkou podporující jeho výklad po 
stránce etymologické: „Tento název [logika] se v dochované starověké literatuře objevuje až 
v 1. stol. před Kristem; Aristoteles jej nepoužívá. Je odvozen z řeckého slova logos, které může 
znamenat řeč, ale navíc mnohé, co je s řečí spojeno. V dobách, kdy lidé věřili, že mohou 
v logice nalézt metodické poučení o tom, jak myslet či rozvažovat obecně, byl obvykle 
využíván jeden význam slova logos, totiž ‚rozum‘, takže název ‚logika‘ by znamenal umění či 
vědu o rozvažování či myšlení. Tato etymologie však jistě není správná. Aristoteles sice 
neužívá slova ‚logika‘ jako podstatného jména, nicméně uplatňuje ho v určitých funkcích jako 
přídavné jméno, které prokazuje dvě věci: Za prvé, pozdější název vědecké logiky vychází 
z Aristotelova adjektivního užívání, a za druhé, toto užití přídavného jména pramení z toho 
významu slova logos (či spíše množného čísla logoi), který odkazuje ke vzájemné směně 
myšlenek v řeči – v rozmluvách, debatách, diskusích mezi lidmi, zvláště v těch, jejichž předmět 
je filosoficky zajímavý. Dokonce i název tedy ukazuje, že logika byla původně chápána jako 
věda o tom, co se přihází ne tehdy, když přemýšlíme sami pro sebe, nýbrž když hovoříme a 
pokoušíme se jeden druhého přesvědčit.“ (s. 27)
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Odtud čerpám ubezpečení, že by opuštění ideálních abstraktních modelů současné moderní 
logiky nemuselo být opuštěním logiky jako takové. A to i přesto, pokud bychom se snad 
museli vzdát některých jejích nástrojů na tomto poli vypracovaných.

II. A. 2. Část: K Aristotelovu pojetí epagógé a sylogismu (Kurt von Fritz)

Proti rozličným námitkám hájí Ernsta Kappa Kurt von Fritz (2004). Z hlediska našich záměrů 
nejsou pro nás důležité samotné argumenty pro a proti, nýbrž jeho jakoby vedlejší nálezy 
související s pojetím indukce a dedukce. To proto, že nám zaměřením pozornosti na 
argumentaci půjde o vyzdvižení jejího „vzestupného“, ascendenčního pohybu směrem 
k principům, odkrývající naše ne dost projasněné předpoklady, z nichž vycházíme, a přitom 
nechceme, aby byla zaměňována s indukcí v novověkém smyslu slova coby zobecněním 
činěným z mnoha pozorování na základě postižení podstatného.

Platon rozmanitými způsoby opakuje, že smyslem dialektické metody je přivést duchovní 
zrak partnera v rozhovoru k předmětům (a posléze k ideji Dobra jako nejvyššímu z nich), 
které nelze přiměřeně vyjádřit v řeči. Této dialektické metodě, která byla v Akademii 
provozována, dal posléze Aristoteles teoretické vyjádření. Tím, a nikoli snad vynálezem 
samotné dialektiky, překonal Platona, či přesněji pokročil dále, na něj navazuje.

Princip, jímž je praxe vedena, je často patrný nejprve přímo na ní, bez toho, aby byl  
teoreticky zformulován, a dokonce se občas uskutečňuje i bezděčně, neuvědoměle.39

Také Leonardo Tarán, jak zaznamenává von Fritz, – zcela ve shodě s Kappem – prohlašuje, že 
námětem Aristotelových Topik je dialektika, nikoli logika v moderním smyslu. Svědčí o tom 
dle něj – kromě skutečnosti, že mnohé argumenty v nich obsažené nelze převést na 

39 Koneckonců, podobně se řídíme i mluvnickými pravidly rodného jazyka a obdobu lze nalézt i  v mnoha dalších 
oblastech lidské činnosti, např. šachu.
Tak Capablanka, jak si uvědomil Richard Réti při zevrubném studiu jeho partií, „namísto Morphyho principu co  
možná nejrychlejšího vývinu všech figur, hrál podle jiné zásady, totiž mít v každém postavení jako vodítko plán, 
odpovídající pozici. Každý tah, který nepodporuje plán, je ztrátou tempa, i když vyvíjí figuru.“
Zde, mezi Platonem a Aristotelem, však je vylíčen obraz, který víc odpovídá vztahu jiných dvou šachových 
velikánů, a to Steinitze a Tarrasche, největších šachových pedagogů zhruba let 1870-1920. Steinitz zemřel 
v roce 1900 a dr. Tarrasch se stal do jisté míry jeho dědicem. Steinitzovo a Tarraschovo poziční učení vycházelo 
z kritiky kombinační školy jejich předchůdců Anderssena a Morphyho. Většina skvělých kombinací starých 
mistrů nebyla totiž důsledkem logického vedení  partie, ale byla umožněna chybami soupeřů v obraně. 
Základním Morphyho objevem bylo zjištění, že v otevřených pozicích rozhoduje rychlejší vývin a maximální 
působnost figur na otevřených sloupcích a úhlopříčkách. Steinitz zase pochopil, že v zavřených pozicích není 
rozhodující vývin figur, ale jisté trvalé poziční znaky, které jsou charakterizovány postavením pěšců a 
rozmístěním figur. Tarrasch jako rozený pedagog sjednotil  tyto myšlenky a upravil  je pro požadavky praxe. Pro 
mnohé důležité podrobnosti vytvořil  výrazná a lehce srozumitelná pravidla. Jako byl Aristotelův teoretický 
rozbor přítomen již v Platonem provozované praxi – dialektice, tak jsou Taraschovy zásady šachového zahájení 
obsažené v předchozí turnajové praxi Steinitzově.
Cit. podle: KALENDOVSKÝ Jan. Richard Réti – šachový myslitel. Praha: Olympia 1989. ss. 34 a 283n.
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sylogismy – autorův záměr: nikoli naučit posluchače vyvracet či dokazovat na čistě 
formálních základech, nýbrž poskytnout jim výcvik v argumentování o jakémkoli problému, 
který je nám předložen, a v tom, jak se při tom vyhnout protimluvu, popřípadě odhalit jej 
v argumentaci protivníkově.

Von Fritz poukazuje, jak na počátku první knihy Prvních analytik postupuje Aristoteles 
sebevědomě a rychle, vyjadřuje se přitom stručně a přesně. Když se však na konci této knihy 
vrací k problémům zmíněným na počátku Topik, nepokračuje už ve stejném tempu, neboť se 
tu objevují potíže a je nucen vystačit po určitou dobu bez abstraktní argumentace, 
prováděné pomocí písmen (výraz tu byl natolik zbaven svého významu, že mohl být 
nahrazen znakem – proměnnou, vymezenou toliko svým oborem variability), nicméně 
využívá ji poté k dalšímu objasnění. (Anal. Pr. I c. 32-34) Skutečnost, že po těchto svižných a 
rozhodných krocích, jimiž v prvních dvou a půl kapitolách ustavuje základy své teorie 
sylogismu, pociťuje – jakmile dojde k ‚nahodilému‘ (endechomenon) – potřebu opět užít 
metodu zkoušky a omylu a pokusničit s příklady, ukazuje, že tento postup byl pro něj nový.

Dobře znamenejme, že pro Aristotela není sylogismus přesvědčivější a jasnější než indukce, 
nýbrž právě naopak40. Nesmíme se tu nechat svést poněkud matoucím překladem 
aristotelského výrazu epagógé jako „indukce“, upozorňuje nás von Fritz. Aristoteles nám 
výslovně říká, že principy ve smyslu sylogistického vykázání musíme nejen znát předem, ale 
také „více“, a že jim musíme věřit více než z nich vyvozenému závěru41, což podle von Fritze 
dokazuje, že jím použitý výraz biastikóreton pro vlastnost sylogismu znamená působivější ve 
smyslu násilnější a nikoli snad věcně přísnější.

Popišme tedy stručně, v bodech, obraz, jaký nám Fritz – následuje v tom Kappa – předestírá:

Protějškem epagógé (= přivedení) není „dedukce“, nýbrž apagógé (= odvrácení, odvedení). 
Příkladem takového odvrácení či odvedení od něčeho (nepravdivého) je nepřímý důkaz; 
naproti tomu přímý důkaz je jistým druhem přivádění, protože sylogistický důkazní postup je 
čímsi, co přivádí člověka ke zjištění. Lze jej tudíž – vedle vlastní epagógé – v tomto smyslu 
vykazujícího přivádění (ke správnému) považovat za jakousi rozšířenou epagógé. Je ovšem 
pravda, že zatímco vlastní epagógé postupuje „vzestupně“ (ascendenčně), od zvláštního 
k obecnému, u sylogismu je tomu naopak.

Tuto okolnost však von Fritz nepokládá za tak významnou, jak se jeví moderním autorům. Je 
přesvědčen, že ti přepínají, když proti sobě staví epagógé ve smyslu indukce a sylogismus ve 
smyslu dedukce. Ponecháme-li stranou, že samotný vzestupný postup je již od J. St. Milla –
kladoucího důraz na co největší počet výchozích případů, na rozdíl od Aristotela

40 „Indukce (epagógé) je přesvědčivější, zřejmější a pro vnímání poznatelnější a většině lidí přístupná, 
sylogismus však je důraznější (biastikoréton) a účinnější proti odpůrcům (antilogikoi).“ (Top. I c.12, p.105a 16-
19) Poznámka: Antilogikoi ovšem mohou být i  oni „odborníci v odporování“, slovní zápasníci učící svému umění  
i  jiné, o nichž je řeč v dialogu Sofistés (232 b, s odkazem na 225 b)

41 Viz Anal. Post. I c. 2, p. 72a 28n a 36n.



51

vyzdvihujícího případ jediný, avšak co možná nejpřesvědčivější – chápán poněkud odlišně od 
původní epagógé, pak je třeba poukázat na okolnost, že skutečný myšlenkový sled je i u 
matematiků, tak jako u dialektiky, opačný: od závěru k premisám. Nejprve je třeba nabýt 
osobně přesvědčivého mínění, dostat nápad, a teprve pak se pro něj snažíme nalézt důkaz. 
„Obecně tedy dokazování slouží k zajištění něčeho již dříve míněním přijatého anebo dokonce 
poznaného jako jistě správné, a matematikova úvaha postupuje i zde od výsledku 
k premisám a ne naopak.“ (s. 22)

„Nápad – ono ‚přeskočení jiskry‘ – může vést k rozmanitým výsledkům. U matematika je 
takovým výsledkem důkaz. Avšak i zde platí, že důkaz je tu nejprve takřka jako určitý celek a 
teprve pak se jakoby rozděluje na jednotlivé části“, upozorňuje von Fritz, dovolávaje se 
přitom rozboru a výkladu van der Waerdenova.42 – Člověk vlastnictvím důkazu nabývá pocitu 
absolutní jistoty, jelikož je uchopen jeho princip (řekli bychom: jako Mozart, když prohlásil, 
že skladbu již má hotovou v mysli a zbývá ji „jen“ rozepsat do not na papír); poté je důkaz 
rozložen a rozveden ve sled jednotlivých kroků, které umožňují jednak tento pocit prověřit, 
jednak onu jistotu předestřít veřejnosti, neboť tímto postupem se soukromé přesvědčení 
převádí na vykázání dosažené čistě rozumovými kroky z obecně přijímaných počátků –
„axiomů“. Ty podle povahy vědního předmětu můžeme pokládat za samo-sebou-zřejmé, 
jako kupř. v matematice, anebo alespoň za přijatelné, jako v praktické filosofii, etice, politice, 
právu apod.

Proč je tedy námi moderními kladen takový důraz na postup sestupný, „deduktivní“ proti  
vzestupnému, „induktivnímu“? – Jsou-li ony počátky již nalezeny anebo dány, potom 
předvedení deduktivního postupu za pomocí arzenálu odvozovacích pravidel vytváří dojem, 
jako bychom mohli mít pod kontrolou postup celý, a takovéto ujištění bývá v současnosti 
nade vše ceněno. Naproti tomu onen vzestup k principům pod kontrolou nemáme. 
Přinejmenším jej na začátku nenahlížíme krok po kroku a ani si nemůžeme být zcela jisti, kam 
dojdeme a zda se naše původní mínění neukáže špatně podloženým. Nadto: zvláště 
zarputilá, úporná snaha dotazovat samotné počátky může vést k jejich podrytí či proměně. 
Jsou to možná právě tyto důvody, které nás vedou ke snaze zakrýt, v čem jsme slabí, závislí a 
jakoby vydaní napospas, a vyzdvihnout naopak to, co se zdá svědčit o naší moci?!

„Navzdory vší novověké logice a vědě musí pro filosofii namísto calculemus nadále platit 
distinguamus,“ cituje autor souhlasně moderního matematika.

Nakonec uvádím ještě tři závěrečné Fritzovy zmínky (s. 23n) na obhajobu Kappova výkladu:

42 Kurt von Fritz to dokládá příkladem Archimédovým, který prý na své věty o obsahu koule a o parabole přišel 
myšleným (tedy nikoli ve skutečnosti provedeným) pokusem, metodou popisovanou ve spise Efodos, kdy se 
vzájemný poměr dvou geometrických předmětů určí z jejich rovnováhy na páce. Tím se dosáhne praktického 
výsledku. Teprve poté Archimédes takto nalezené věty dokázal ještě matematicky. Odkazuje na sérii  článků 
VAN DER W AERDEN, B. L. Einfall  und Űberlegung in der Mathematik. In: Elemente der Mathematik 1953. VIII, 6, 
s. 121-129; Inhalt und Ober fläche der Kugel nach Archimedes. Tamtéž 1954, IX, 1, s. 1-9; Der Beweis der 
Vermutung von Baudet. Tamtéž 1954, IX, 3, s. 49-56.
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1) Ani matematické důkazy nikdy nepředstavují přímočaré „dedukce“, neboť kombinují věty 
vzaté z různých souvislostí. („Syllogizesthai“ = sečtení, sesbírání různých důkazních částí.)

2) Přímočaré „dedukce“ se vyskytují takřka výlučně v deduktivním právnictví. (Prostá 
aplikace zákona, subsumpce pod předpis.) Avšak i zde se ukazuje potřeba širšího postupu 
hledání premis, který představuje návrat k Topikám.

3) Kapp upozorňuje, že Aristoteles zavádí ještě další druh vědeckého sylogismu, u kterého 
závěr představuje pozorováním zjištěnou danost, která nevyžaduje důkazu, nicméně 
premisy udávají její příčiny, a tak ji vysvětlují. Význam má ve fyzice a astronomii.

Jestliže se na jedné straně snažím založit výklad propedeutiky logiky na pojmu sémantického 
závazku, odpoutávám se tím od scholastické tradice odůvodňující úsudek nějakým způsobem 
– buď realisticky, či nominalisticky, buď jako znalost a předmět vědy (o tzv. druhých 
intencích), nebo coby nástroj a dovednost (záležitost úkonů rozumu) – ontologicko-noeticky. 
Jestliže se na druhé straně pokouším setrvat v prostředí běžného jazyka a přitakat jazykové 
intuici, může to vést až k rezignaci na nevyhovující části některých systémů moderní formální 
logiky. Uvědomit si smysl dialektiky, a místo epagógé a sylogismu v ní, je proto důležité pro 
rozpoznání, kdy jsou výtky či námitky vedené z té či oné strany důvodné a oprávněné, a kdy 
jsou „stranické“, zaujaté určitým pohledem na věc, nikoli logikou samotnou.

II. A. 3. Část: K problému principů (Wolfgang Wieland)

Důvod, proč se zde zabývám též pojetím principů u Aristotela, jak je předkládá Wolfgang 
Wieland (2004), jsou možné námitky ze strany aristotelských tradicionalistů, že při svém 
přebírání techniky disputace (ve skutečnosti poněkud slaběji: respektováním a inspirací) 
založené především na sylogismu zároveň opouštím metafyzické, ontologicko-noetické 
základy, na nichž spočívá, když se snažím založit jejich oprávnění na pojmu sémantického 
závazku jako „pouhého lidského nálezku“, totiž součásti všeobecně uznávané jazykové praxe. 
Chci se opřít o autoritu a ubezpečit, že „zmetafyzičtění“ Aristotela je sice možné, ale ne 
nevyhnutelné, a že se jedná pouze o možnost, která je v jeho díle ukryta, a tudíž mé 
odpoutání se od jejich pojetí není nějakou zradou aristotelské tradice, nýbrž jejím jiným 
možným naplňováním a pokračováním. Teze, která by měla být Wielandovým výkladem 
podpořena, tedy zní: Smíme načrtnutým způsobem opírajícím se nikoli o metafyziku, nýbrž o 
jazykovou praxi pokračovat v Aristotelově odkazu, právem se na něj odvolávat, ba co víc 
možná oprávněněji, než případní scholastičtí kritikové.

Wieland začíná svůj výklad historickou expozicí: V 19. století se filosofie vzdala ve prospěch 
přírodních věd, rozvíjejících se do stále větší šíře, nároku podat souhrnnou teorii skutečnosti 
a svou hlavní úlohu spatřovala v rozpracování pojetí, jejichž pomocí člověk tuto skutečnost 
vztahoval k vlastnímu já. Přichází ovšem s tezí, že by bylo chybné rozumět Aristotelovu 
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filosofování z protikladu světonázoru a vědy, což činí Jaeger43, když jej chápe jako výraz 
určitého pohledu na svět (Weltanschauung) a z toho důvodu do jeho filosofických spisů 
v užším slova smyslu nepočítá Fyziku. Naproti tomu Wieland se domnívá, že právě 
Aristotelova Fyzika potvrzuje, že stejně jako ona není přírodovědným zkoumáním 
jednotlivostí, tak jeho metafyzika není výrazem pohledu na svět, a že jejich vzájemné odlišení 
není předpokladem, nýbrž výsledkem reflexe na principy věcí, kterou Aristoteles provádí.

Načež si klade otázku, která je vlastním námětem jeho pojednání: Jak Aristoteles hodlal 
chápat principy a jaké jsou hlavní linie zkoumání principů? – Ve Fyzice podle něj vycházejí na 
povrch podstatné motivy, jinde působící spíše skrytě, proto právě jí náleží jeho pozornost.

Tvrdí, že: „Nastupujícímu novověku je Aristoteles otcem tradice, která chce řešit všechny 
filosofické problémy deduktivní cestou, totiž sylogistickou metodou, odvozením z několika 
málo principů, intuitivně nahlédnutelných.“ (s. 28) A v tomto smyslu je pak také popírán 
Galileim a Descartem. – Proti tomu se Wieland domnívá, že takový „deduktivní“ systém 
Aristoteles vůbec nemá v úmyslu vytvořit (!!), o čemž svědčí i podoba jeho děl – jde v nich 
údajně jen o takové premisy a pojmy, které se předpokládají v každém deduktivním systému. 
Učení o intuitivním poznání evidentních principů má, dle něj, stejně jako přísně sylogistická 
výstavba vědy s Aristotelovou filosofií pramálo společného!

Shrňme, a s Fritzem porovnejme, první část Wielandova výkladu:

1) Fritz v Druhých analytikách vidí návod pro prezentaci a výuku výsledků vědy v systému 
sylogistickém, popírá však, že by byla míněna jako metodologie vědeckého výzkumu.44

2) Wieland je naproti tomu pokládá za spis o metodologii vědy, ale odporuje, že by vlastní 
Aristotelovo dílo splňovalo předpokládané požadavky takového sylogistického systému.

Nám se v tomto okamžiku klade otázka, jakou cestou se vydáme, anebo jak obojí sloučíme? –
Předběžně odpovídám, že je možné přidržet se v názoru na Druhé analytiky Fritze, aniž 
bychom se dostali do sporu s Wielandem v těch bodech, které potřebuji k podpoře svého 
přístupu. Ostatně, samotné Wielandovo stanovisko by se hájilo snáz, neboť by mu odpadla 
otázka, s níž se musí potýkat: Proč se údajná Aristotelova vědecká metodologie neprojevuje 
v jeho vlastním vědeckém díle?

43 Werner Jaeger, Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung, Berlin 1955, s. 402nn.

44 V tomto stanovisku máme oporu i  v mínění Jonathana Barnese: „Metoda, podle níž Aristoteles postupuje ve 
svých vědeckých a filosofických pojednáních, a metoda, kterou pro vědeckou a filosofickou práci předepisuje 
v Druhých analytikách, jsou (zdá se) odlišné. Nutnost vysvětlit tento  zjevný nesoulad platí za klasický problém 
aristotelské exegeze.“ (…) „Teorie důkazní vědy nebyla nikdy míněna jako vodítko či formální rámec vědeckého 
výzkumu. Zabývá se výlu čně vyučováním skutečností již zjištěných. Nepopisuje, jak vědci dosahují či musí 
dosahovat vědění, nýbrž nabízí formální model toho, jak by měli učitelé vědění prezentovat a předávat.“ (Barnes 
2004: ss. 47 a 67)
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Formuluje proto problém: Metody, které Aristoteles výslovně popsal a založil, nikdy 
neaplikuje na věcné obsahy, a pakliže provádí věcné zkoumání, neprojevuje žádné výslovné 
vědění o své metodě. Někteří se s ním vyrovnávají na ten způsob, že Aristotelovi, který 
věnoval tolik sil úvahám o problémech metody, avšak nikdy výslovně nereflektoval „metodu“ 
použitou ve svých vlastních filosofických spisech, zákon vlastního myšlení údajně zůstal skryt. 
Prý stejně jako každému velkému a původnímu mysliteli. S tím se však Wieland odmítá 
spokojit. V první kapitole první knihy Fyziky se Aristoteles přeci jen pokouší vydat jakýsi počet 
z vlastního postupu: „Přirozená cesta pak vede od toho, co je známější a zřejmější nám (pro 
naše poznání), k tomu, co jest známější od přírody (svou podstatou); neboť to není totéž (…) 
Proto je nutné, abychom tento způsob zkoumání od toho, co je od přírody méně zřejmé, nám 
však je zřejmější, přivedli k tomu, co je od přírody zřejmější a známější.“ 45 (Phys. 184a 16-21)

Shrňme v bodech Aristotelem proslovené:

1) Vycházíme od toho, co je známější nám, abychom dospěli k tomu, co je známější „o 
sobě“ nebo od přírody (svou podstatou).

2) To, co je od přírody (tj. ze své přirozenosti) známější, je pro nás méně známé.

3) Aplikováno na zkoumání principů to znamená: Vycházíme od věci, která je nám již známá, 
kterou však chceme poznat „z jejích principů“. Ty jsou zřetelnější od přírody, avšak nám 
zůstávají zprvu skryty.

Porozumět podstatě rozlišení toho, co je známé „pro nás“ a co „z přirozenosti“ bychom 
mohli příkladem, na Galileiho pokusu s pádem těles. Cituji Martina Heideggera: „Podle 
Aristotelovy představy pohybují se tělesa podle své přirozenosti, těžká dolů, lehká nahoru. 
Když obojí padají, padají těžší tělesa rychleji než lehčí, neboť lehčí mají snahu pohybovat se 
nahoru. Galilei dospívá k rozhodujícímu poznatku, že všechna tělesa padají stejně rychle, a že 
rozdíly v dobách pádu pocházejí jen z odporu vzduchu, nikoli z nějaké rozdílné přirozenosti 
těles a jí odpovídajícího, tomu kterému tělesu vlastního vztahu k jeho vlastnímu místu. Na 
doklad svého tvrzení provedl Galilei experiment na šikmé věži v Pise, kde byl profesorem 
matematiky. Přitom ovšem různě těžká tělesa nedopadala při pádu z věže zcela současně, ale 
s malými časovými rozdíly; přes tyto rozdíly, tedy vlastně proti očividné zkušenosti, trval 
Galilei na své tezi. Avšak očití svědkové pokusu se nad Galileiho tvrzením teď teprve opravdu 
pozastavili a setrvávali tím tvrdošíjněji na starém názoru. Na základě tohoto pokusu se odpor 
proti Galileimu zostřil tak, že se musel vzdát své profesury a opustit Pisu. – Jak Galilei, tak 
jeho odpůrci viděli totéž ‚faktum‘; avšak totéž faktum, totéž dění si různě ozřejmovali, různě 
vykládali. To, co se jim ukazovalo jako vlastní skutečnost a pravda, byly různé věci. On i oni si 
při témže zjevu něco mysleli, ale mysleli si něco různého, a to ne v jednotlivém, nýbrž zásadně 
ohledně bytí tělesa a povahy jeho pohybu. Co Galilei přede vším ostatním myslel o pohybu, 

45 Fyzika, přel. A. Kříž, Praha 1996.
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bylo určení, že pohyb každého tělesa je rovnoměrný a přímočarý, je-li každá překážka 
vyloučena, že se však také rovnoměrně mění, jestliže na těleso působí táž síla. (1994: ss. 96n)

Wieland ostatně upozorňuje, že v odlišení „gnórimóteron“ a „té fysei“ nejde o rozdíl mezi 
subjektivním a objektivním, řádem poznání a řádem bytí, nýbrž spíše o dvě různé formy 
vědění, o dva způsoby známosti nějaké věci!

„Obhajujeme-li nějakou tezi, je ona tím, co je nám známější, kdežto argumenty, pomocí nichž 
ji obhajujeme a činíme ji věrohodnou, jsou sice též známé a důvěryhodné, ale jinak než sama 
teze. Při zkoumání principů je to obdobné: to, co je nám známo, je zdůvodňováno něčím 
jiným, a proto se onomu zdůvodňujícímu připisuje Aristoteles vyšší stupeň známosti, leč 
odlišného druhu. Nejedná se přitom o pohyb od nevědění k vědění, nýbrž o pohyb v rámci 
různých forem vědění. Proto také žádné vědění nemůže začít od úplného začátku, každý 
náhled navazuje na něco známého, každý poznatek již cosi předpokládá, co svým tázáním 
nemůže překročit – dnešním názvoslovím tomu říkáme předchůdné rozumění.“ (s. 30)

V tomto duchu Wieland také vykládá Aristotelův výrok o tom, že „každé vyučování a každé 
učení pomocí rozvažování vychází z předcházejícího poznání“ (Anal. Post. I c. 1 p. 71a 1n) a 
též jeho kritiku Platona v Met. I c. 9 p. 992b 29nn. Vědění a nahlédnutí jsou možné jen 
v tomto svém omezení. Poté uzavírá: Proti sofistice vyvozující z toho nemožnost jakéhokoli 
skutečného vědění i proti Platonovu učení o rozpomínání, pojímá Aristoteles poznávací 
proces jako cestu uvnitř vědění, od skrytého a nevyjádřeného k vědění výslovnému. A v té 
míře, v jaké sám Platon rezignuje na pojetí poznávání jako cesty od čistého nevědění 
k plnému vědění, dostává se sofistickému argumentu46 relativního oprávnění, dodává. 

Upozorňuje, že ono „od přírody“ známější, k němuž nás nakonec dovádí zkoumání principů, 
obsahuje často velmi prosté věci; většinou však takové, které jsou pro nás příliš samozřejmé, 
než abychom z nich zpravidla vůbec vydávali počet, a o těch předpokladech pro nás 
nejsamozřejmějších zprvu většinou výslovně, odkrytě nevíme vůbec nic.

Wieland si klade otázku: „Jak vypadá východisko, které je pro nás zdrojem známějšího?“, 
cituje přitom Aristotela: „Nám jest známé a zřejmé nejprve to, co je složené, a teprve později 
se rozborem stávají známými prvotní základy a principy“ (Phys. p. 184a 21nn), což shrnuje 
slovy: musíme vyjít z propleteného a nerozlišeného tak, že je rozčleníme do jeho momentů a 
částí. Zdůrazňuje, že toto východisko, které Aristoteles nazývá katholú, z něhož je třeba přejít 
k jednotlivým momentům (kath’ hekasta), neoznačuje prý nic všeobecného ve smyslu druhu, 
nýbrž všeobecné ve smyslu neurčitého, nerozčleněného. Dokladem mu jsou Aristotelem 
uváděné příklady – případ kruhu, o němž máme nějaké ponětí, když o něm mluvíme, ale 
výslovné vědění teprve až jej rozebereme do logických částí, a dětí, které prý zprvu všechny 
ženy nazývají matkami a muže otci, než se naučí původně neurčité představy rozlišovat.

46 Argument zněl, že žádné skutečné vědění neexistuje, protože člověk už nějak musí znát to, nač se ptá.
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Tuto metodu poznání principů pak můžeme nazvat induktivní ve smyslu epagógé, neboť se 
zde nejedná o abstrakci z nahromaděných případů, nýbrž se spíše vychází z jednotlivého 
příkladu, z něhož se vyvozuje obecné určení. Asi jako když k poznání toho, co je dub, 
nepotřebujeme probírat celou doubravu, ale k náhledu nám stačí vzorový exemplář. Ovšem 
ono neurčitě obecné, z něhož se počíná zkoumání principů a z něhož musí poznání vycházet, 
v sobě ještě nese obě možnosti – jednotlivé i obecné. Wieland nám tu nabízí vpravdě 
aristotelské řešení pomocí pojmů dynamis a energeia: poznání se sice co do možnosti 
(dynamei) vztahuje vždy na něco obecného, co do skutečnosti (energeiá) však pokaždé 
zůstává vztaženo k něčemu konkrétnímu a určitému (Met. XIII c. 10 p. 1087a 15n).

Předchůdné vědění, o němž byla řeč, má dva různé prameny: jednak k němu patří vše, co už 
o zkoumaném předmětu řekli jiní, ale za druhé k němu patří také struktury, které přijímáme 
už tím, že mluvíme určitým jazykem. – Svědectví druhých a tradice jazyka, řekli bychom. 
Vědomí této skutečnosti dává Wielandovi odpověď na důvod podoby Aristotelových 
vlastních zkoumání: Právě proto u Aristotela zaujímají tolik prostoru zprávy o učení 
předchůdců! – Ti mu nejsou pouhým předmětem bádání, nýbrž partnery v rozhovoru. Jsou-li 
jím kritizováni, nevytýká jim, že zvolili špatné principy, nýbrž jen to, že své principy neužívají 
přiměřeně, případně vůbec. Měřítko pro jejich posouzení představují toliko a jenom jejich 
vlastní nároky. Aristoteles zkoumá, zda jejich nauka dosahuje, čeho sama dosáhnout chce. 
Princip je totiž možno posoudit pouze podle toho, čeho opravdu dosahuje, když se jím 
pokoušíme něco zdůvodnit. Jinak se o nich nedá vést diskuse, jak mínili taktéž scholastici: 
„De principiis non est disputandum.“

Toto mám na mysli, když hovořím (příznivě) o Aristotelově konservativismu: Wielandem 
řečeno, náš Filosof zdůrazňuje to, co je v tradici už skrytě přítomno a co v ní působí. „Proti 
principům, které přijali jeho předchůdci, nestaví nové a jiné, nýbrž při pohledu na jejich učení 
se ptá po smyslu, který vůbec dovoluje o principech mluvit.“ (s. 35)

Jsou-li prvním základem Aristotelova zkoumání principů nauky předchůdců, a druhým rozbor 
jazykových funkcí – právě v každodenní řeči používáme řadu kategoriálních struktur, které 
patří k předchůdnému vědění, jež je nutno předpokládat v každém věcném zkoumání –
potom úkolem tohoto zkoumání je zvýraznit ono nevyjádřené vědění jazykových struktur, 
které jsou pro nás až příliš samozřejmé, než abychom o nich mohli mít předmětné vědění, a 
uchopit je pojmově.

Podle Wielanda Aristoteles však neodvozuje z jazykových struktur určité struktury věcné, 
neboť vůbec neopouští oblast rozboru jazykových vyjadřovacích forem. Neexistuje pro něj 
totiž oblast osvobozená od řeči! Oblast řeči tu nestojí proti oblasti bytí.47

47 Svá tvrzení se Wieland snaží doložit na Aristotelově zkoumání principů pohyblivého světa ve Phys. I c. 7, kde 
ten vedle sebe klade a porovnává různé způsoby, jimiž mluvíme o vznikání, načež příklady třídí na dvě formy: 
stávání se něčím jiným a povstávání z něčeho jiného, k nimž přistupuje třetí: vznikání vůbec, bez bližšího určení. 
Z celého pozorování nakonec vyvodí trojici  principů: látku, tvar a zbavenost, s jejichž pomocí vyloží všechny 
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Co tedy je (a co není) smyslem Aristotelova zkoumání principů? – Především, smyslem 
takového zkoumání není dospět ke stanovisku, z něhož lze jednoduše odvodit všechno 
konkrétní, odpovídá Wieland. Každé skutečné (vědecké) poznání je poznáním z principů. 
Avšak k tomu nedostačuje obecné zkoumání principů. Každý princip je vždy principem 
něčeho (Phys. I c. 2 p. 185a 4); ony vždy již odkazují na to, čeho jsou principy. Například 
Aristotelova kritika Platona spočívá na myšlence, že Platonovy ideje nemohou plnit úlohu 
principů, jelikož to jsou hypostaze - věci samy vyžadující rozbor z principů.

Cílem Aristotelovy filosofie je rozpoznat v daném konkrétnu jeho principy, nikoli vybudovat 
z daných principů nějaké konkrétum. Principy stojí na konci, nikoli na počátku zkoumání.  
Odpovídáme tedy, smysl zkoumání spočívá v odkrytí předpokladů, které jsme sice učinili, o 
nichž však výslovně nic nevíme, a nikoli ve formálním odvození z daných předpokladů.48

Poznamenávám, že toto je jádro mých výhrad vůči výuce moderní logiky a taktéž smysl, který 
spatřuji v obnovení zájmu o sylogismus, který by nebyl pojat ani tradičním způsobem 
odkazujícím k určitým ontologicko-noetickým představám. Problém je totiž v tom, že k oněm 
učiněným, leč nezřídka nevědomým předpokladům náleží též skryté důsledky ukrývající se 
v tom či onom přijatém formalismu. Chceme-li však debatovat mimo jiné též například právě 
o těchto způsobech uchopení řeči samotné, čili míníme-li je učinit předmětem svých soudů, 
potom ony samy nemohou či neměly by být prostředím, v němž se tato rozprava odehrává. –
Zde před námi leží nejhlubší zdůvodnění významu otázky po důsledcích přijímaných tezí.

Co potom však znamená Aristotelovo prohlášení, že principy jsou poznatelné jen skrze sebe 
samy? – Nemluví tu o bezprostřední intuici, nýbrž pouze o tom, že nejsou poznatelné 
z něčeho jiného. Můžeme k nim zkrátka dospívat, ale nemůžeme je odvozovat. Zřejmé jsou 
leda v tom smyslu, že jakmile jsou objeveny, nelze proti nim nic namítat odjinud než z jejich 
důsledků. Obrat „skrze sebe samy“ zde znamená ono odkazování k tomu, čeho jsou příčinou.

Wieland Aristotelovu filosofii vykládá jako hledání soustav rozvažovacích pojmů v Kantově 
smyslu, jež se nevztahují k předmětům samotným, nýbrž jsou jen podmínkami, které nám 
umožňují k takovým pojmům o nich dospět. Filosofovo obecné zkoumání principů je 
zkoumáním hledisek, jež pomáhají v konkrétním případě nalézt principy již existující. Ty však 
nejsou samostatnými jsoucny nebo bytostnými silami. Jakožto rozvažovací pojmy se nikdy 
nevzdálí od cílů konkrétního zkoumání.

zkoumané příklady. Naproti tomu předpoklad substrátu, na němž se střídají jistá určení, není dle Wielanda 
aristotelský, a byť se může jednat o užitečnou abstrakci, nelze pomocí ní dobře vysvětlit v jazyce zakotvené 

předchůdné rozumění, kter é vždy sleduje vznikání věcí.

48 Dokladem toho je, že Aristoteles užívá vícero soustav principů, které jsou nesouvislé a nelze je převést pod 
jednu společnou, zastřešující; mohou se však navzájem kombinovat. Kupříkladu: trojici látka – tvar – zbavenost, 
dvojici dynamis – energeia, desatero kategorií, učení o čtyřech příčinách. Jediné měřítko pro oprávněnost přijetí 
určitého principu spočívá v tom, zda opravdu vede k požadovanému zdůvodnění . Jinými slovy, jen z důsledků 
lze nahlédnout, zda předpoklady byly správné. (Top. VIII c. 14 p. 163b 9)
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Příkladem nám budiž látka – „hýlé“. Nejedná se o hledání postulovaného nejzazšího jsoucna, 
nýbrž jen o pochopení nejbližších příčin. Podobně jako nám nejde o bádání nad existencí 
„hmotného bodu“, nýbrž o to, co je oním hmotným bodem, ke kterému se vztahují zákony 
mechaniky v konkrétním případě, který řešíme. Můžeme za ně pokládat těžiště lokomotivy, 
anebo nemůžeme? To nám napoví povaha tohoto pojmu jakožto rozvažovacího, ne věcného. 
K obdobným nedorozuměním dochází v logice, když se hledá „individuum“ jako by to bylo 
něco, čemu je nutno připsat alespoň „subsistenci v třetí říši“, namísto toho, aby se kladla 
otázka: Co sehrává úlohu individua v konkrétním rozvržení věcí? Podobně Aristoteles, jak 
uvádí Wieland, neznal pojem materie ve smyslu obecného, trvalého podkladu všech změn 
(tj. invariantního substrátu), nýbrž uvažoval vždy jen látku určité jednotlivé věci.

Zde se počíná dělba mezi filosofií a vědou. Odkázány na sebe zůstávají samostatné. Proto je 
dle autora nedorozuměním považovat za úkol vědy vyvozování logických důsledků z filosofií 
nalezených nejvyšších zásad. A pokud tomuto pomyslnému zadání není s to vyhovět, 
pokládat ji za neužitečnou, planou, neplodnou, dodávám.

Oporu, proč by logika ve smyslu rozvažování a usuzování v běžném jazyce mohla zůstat 
formální, aniž by se z jedné strany zcela oddala nějakému konkrétnímu formalismu a ze 
strany druhé musela upadnout do úvah materiální povahy, náležejících jednotlivým vědám, 
spatřuji ve Wielandově vylíčení způsobu Aristotelova bádání.

Při zkoumání předchůdného porozumění, v souvislosti s obecným rozborem principů, údajně 
Aristotelovi nejde o obsahovou stránku, nýbrž jen o obecné formální a funkcionální vztahy. 
Proto se také zřídka pouští do etymologizování – nezajímá jej vyčleněné slovo, ale 
syntaktická struktura. Tematizace funkcionálních pojmů je jeho typickou metodou. 
Tematizuje nejen pojmy esenciální, ale také funkcionální pojmy: útvary příslovečné, 
zájmenné, předložkové a spojkové. Také otázku po pojmu principů nezodpovídá obsahově, 
nýbrž se spokojí s nastolením k nim směřující otázky. Viz např. otázky po kategoriálních 
určeních, po příčinách a též samotný výměr principu. Aristoteles se pokouší rozebírat a činit 
námětem strukturální obsah běžného jazyka a učinit tak zjevným, co zůstává nevyjádřené.

Tím však Wieland netvrdí, že by Aristotelova filosofie byla filosofií jazyka. To proto, že jazyk 
pro Filosofa není předmět, který lze zkoumat stejně jako jiné předměty. Nezvěcňuje jazyk a 
při svém jazykovém bádání se ještě nutně nemusí vztahovat ke strukturám ontologickým.

Aristotelova filosofie tedy též nepodává ani žádné poslední zdůvodnění veškerého vědění, 
protože rozvažovací pojmy žádného zdůvodnění nevyžadují. Zdají-li se někomu Aristotelovy 
závěry trivialitami, pak to plyne z povahy zkoumání principů: Jakmile jsou vysloveny, vyhlíží 
triviálně. To však zdaleka neznamená, že by hledání trivialit bylo triviálním počínáním!
(s. 45n)

Snažím se zde podpořit změnu způsobu tázání z metafyzického na pragmatický = věcný; 
v rámci logiky se neptáme kupříkladu, zda individua jsou společná všem možným světům, 
anebo každý má svou vlastní sadu, nýbrž co odpovídá individuu v dané konkrétní záležitosti, 
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které z těchto dvou pojetí je přiměřenější. Pravý smysl přiměřenosti je, soudím, 
v přiléhavosti a soudržnosti z principů vycházejících důsledků pojednávané věci.

„Údajný ‚realista‘ Aristoteles je více než kdo jiný filosofem logu. Realistou se stává tehdy, 
když tradice zvěcní jeho principy, z nichž mělo být jsoucno vystavěno a pochopeno, a učiní 
z nich skutečná, byť nesamostatná jsoucna. Tam, kde Aristoteles přivádí obsah přirozené 
zkušenosti k pojmovému uchopení, spatřuje ona metafyzické hlubiny,“ uzavírá Wieland.
(s. 46)

Wielandův příspěvek je z mého hlediska významný zejména ujištěním, že zřeknutím se 
něčeho, co započne uskutečňováním ideje kalkulu, nemusíme se při dotazování našich žitých 
samozřejmosti v dialogu či polemice navracet k žádnému typu zjevné či skryté metafyziky.

II. B. ODDÍL DRUHÝ: Zlom v tradici - Leibnizova idea kalkulu

Důvod, proč se zde – na místě, kde hovořím o základech logiky – obracím z jejich dějin 
výhradně ke dvěma postavám: Aristotelovi a Leibnizovi, spočívá ve skutečnosti, že první 
vtisknul dotyčnému oboru pečeť tak výrazným způsobem, se kterým se nesetkáváme snad u 
žádného jiného oboru, a že soudím, že má stále dobrý smysl na ducha zakladatele navazovat, 
druhý pak znamenal svou ideou kalkulu, která došla svého ztělesnění mnohem později, 
zásadní a domnívám se, že ne ve všech důsledcích doceněný zlom v tradici.

Kapitoly zabývající se Leibnizem uvádí Umberto Eco ve své studii (2001: s. 240) shrnujícími 
slovy: „Kdybychom měli popsat projekt, s nímž si Leibniz pohrával celý život, museli bychom 
mluvit o obrovské filosoficko-lingvistické stavbě, která uvažovala čtyři základní momenty: 
1) stanovení systému elementárních pojmů, organizovaných do abecedy myšlení nebo 
všeobecné encyklopedie; 2) vypracování ideální gramatiky, jejímž příkladem byla jeho 
zjednodušená latina49; 3) popř. vytvoření řady pravidel pro výslovnost znaků50; 4) slovník 
reálných znaků51, na jejichž základě by se provedl výpočet, který by mluvčího automaticky 
dovedl k formulaci pravdivých vět. Nicméně hlavní Leibnizův přínos spočívá ve čtvrtém bodě 
projektu a v tom, že nakonec upustil od realizace ostatních tří.“

49 Ta se víceméně podobala latině sine flexione, tj. bez ohýbání, vytvořené na počátku 20. století G. Peanem.

50 Představu si možno učinit na příkladu uváděném Umbertem Eco (2001: 239). Praví zde: V roce 1678 sestavil 
Leibniz svou Lingua Generalis, v níž navrhoval rozložit souhrn veškerého vědění na jednoduché ideje, přiřadit 
těmto prvotním idejím číslo a potom vyjádřit číslice souhláskami a řády samohláskami takto: 1 = b, 2 = c, 3  = d, 
4 = f, 5 = g, 6  = h, 7 = l, 8 = m, 9 = n; jednotky = a, desítky = e, stovky = i, tisíce = o, desetitisíce = u. Pořadí 
samohlásek ve slově není důležité, protože i  bez toho víme, jaký řád označují. Číslo 81374 lze proto vyjádřit 
kupříkladu řetězcem Mubodilefa , ale rovněž Bodifalemu. V tom spatřoval Leibniz možnosti i  pro básnictví.

51 Reálným znakem se zde míní znak označující něco skutečného (alespoň potenciálně), tedy nikol i  něco 
nanejvýš pouze myšleného či představovaného. To v sobě zahrnuje dvojí problém: ontologický a logický –
v prvém jde o to, aby pojem náležitě odkazoval k podstatě označované věci , a v druhém, aby tento pojem byl 
nematoucím způsobem zachycen znakovým systémem.
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To je sice správně řečeno, ale abychom tomu dobře porozuměli, měli bychom si uvědomit, 
že ani v onom čtvrtém bodě Leibniz nedospěl do cíle, a to, o čem se tu hovoří, je tedy jeho 
omezení se na nadějnou část projektu. Proto se také v publikacích věnovaných Leibnizovu 
přínosu logice můžeme často setkat právě jen s ní a i my se soustředíme především na ni.

Například pro Jaroslava Peregrina (2005: s. 41) je další zúžení ambicí u Fregeho důvodem 
jeho úspěchu: Zaměřil pozornost na jazyk a ponechal stranou myšlení, s cílem osvobodit 
myšlenky od toho, čím je zatěžuje povaha výrazových prostředků, a podal návod, jak tento 
jazyk upravovat, aby postihoval to, co je na něm podstatné z hlediska vyplývání. Nepokoušel 
se jako Leibniz „vytvořit abecedu lidských myšlenek a pomocí spojení jejích písmen a rozboru 
slov, která se z nich skládají, objevit a posoudit všechno ostatní“, nýbrž uvolnil svým 
přístupem prostor pro možnost interpretovat znakovou strukturu v jakékoli sémantické 
struktuře, která je s ní homomorfní a může představovat model, kostru nějakého výseku 
myšleného či skutečného světa.

Klíčem k Leibnizově logice52 je rozbor pojmů a pravd na elementární, jednoduché, dále již 
nerozložitelné. Jako rozbor pojmů končí definicí, tak rozbor pravd končí důkazem. Protože 
základem obojího jsou takové pravdivé výroky, v nichž je – dle dobového pojetí – predikát 
obsažený v subjektu, spadají vposled vjedno. Rozborem pojmů dospíváme k jednoduchým, 
nejvšeobecnějším a navzájem nezávislým pojmům – tzv. kategoriím.

Dokonalý rozbor by podle něj vyžadoval redukci na pojem jediný, základní, a za ten pokládá 
pojem Boha, neboť je příčinou všech věcí a rozbor postupuje v obecném smyslu od následků 
k příčinám. Pravdy rozumu se od pravd zkušenostních liší v tom, že jejich rozbor je konečný. 
Nahodilé, zkušenostní pravdy zná pouze Bůh a to ne tak, že by viděl konec, který neexistuje, 
nýbrž tak, že pojímá zvlášť každou věc v posloupnosti i to, nakolik má původ v jeho vůli a 
nakolik v jeho rozumu. Když nyní tyto pojmy označíme znaky, dostaneme abecedu lidského 
myšlení. Zpětně, jejich spojováním, můžeme dospět ke všem možným pojmům a pravdám 
složeným. V nahrazení (ne tedy v pouhém zastupování) pojmů znakovou soustavou a v 
nakládání s nimi pomocí kombinatoriky znaků spočívá myšlenka universální charakteristiky.

Důvod přechodu od pojmů ke znakům pochopíme z Leibnizovy kritiky Descartovy metody. 
Jistota našich poznatků má být podle Descarta zajištěna jasností (jejich bezprostředním 
nazíráním) a zřetelností (jasným odlišením od ostatních) idejí. To jsou však podle Leibnizova 
názoru měřítka čistě soukromá, osobní, vztažená k pozorovateli. Nelze na nich založit jistotu, 
jelikož co je zjevné jednomu, nemusí být zjevné jinému. Měřítka je nutno čerpat z povahy 
předmětu a musí spočívat na rozboru jemu odpovídajícího pojmu. Příkladem jasné ideje, 
která však není zřetelná, je Leibnizovi vnímání barev, jež nazíráním chápeme, avšak nejsme 
sto pojmově rozložit.

52 Viz předmluvu Jána Šebestíka k (Leibniz 1956).



61

Příkladem naopak zřetelné ideje, která postrádá jasnost, je mu pojem, který mají 
přezkušovači kovů o zlatě – dokáží jej pomocí jednodušších vlastností rozpoznat, ale ty jim 
zase neumožňují přímé nazírání. Toto poznání lze ovšem dovést k dokonalosti právě 
pojmovým rozborem až k pojmům nerozložitelným ne z důvodu naší neschopnosti, nýbrž 
kvůli povaze věci samé. Příkladem takového dokonalého poznání může být rozklad čísla na 
prvočinitele: víme z čeho a jakými operacemi se tvoří; ač nenazíráme všechny jeho vlastnosti, 
můžeme se k nim na základě těchto znalostí dopracovat. Toto poznání nazývá Leibniz 
supozitivní v protikladu k intuitivnímu a hovoří o něm též jako o „slepém“, protože na rozdíl 
od poznání intuitivního nezří současně všechny složky pojmu, a též jako o „symbolickém“, 
jelikož tyto složky zachycuje pomocí znaků. Ideál poznání tu stále spočívá v dokonalém 
rozboru a kombinatorika znaků má být prostředkem, jak překonat naše meze, jimiž je 
sevřena evidence, při odpovídajícím souběžném chápání skladby věcí v případě složenin.

Svůj plán k nalezení metody, jak tímto způsobem odstranit spory převedením polemiky na 
výpočet podobný matematickému, rozdělil do tří kroků:

(1) Vytvoření všeobjímající znakové soustavy (tzv. characteristica universalis), jež by 
obsahovala jednak základní znaky vystihující základní pojmy a jednak jejich možné 
kombinace vymezující všechny pojmy ostatní.

(2) Vynález logického počtu (tzv. calculus ratiocinator), který by umožnil utvoření a 
rozpoznání všech smysluplných – což zde značí: z výchozí soustavy znaků správně 
utvořených – výrazů.

(3) Zavedení rozhodovací procedury (tzv. ars iudicandi) umožňující rozpoznat pravdivost 
či nepravdivost předloženého výroku.

Zde má zdroj ona víra v možnost převedení úvah na výpočet53, takže by se chyba v úvaze 
jevila jako pouhý omyl v postupné přeměně znaků obdobný chybě pravopisné: „Vždyť 
všechna zkoumání, která závisí na logické úvaze, by se prováděla přemisťováním oněch znaků 
a jistým druhem kalkulu; to by velmi ulehčilo objevování užitečných věcí, neboť by nebylo 
třeba si lámat hlavu, jak to musíme dělat nyní, a přece bychom si byli jisti, že můžeme vyvodit 
vše, co se z daného vyvodit dá. A kromě toho bychom každého lehce přesvědčili o tom, co 
jsme objevili nebo odvodili, protože výpočet by šlo lehce ověřit. Buď tak, že bychom jej 
opakovali, anebo pomocí zkoušek podobných devítkové zkoušce v aritmetice. A kdyby někdo 

53 Znaky primitivních pojmů mají označovat kategorie tak, aby byly podchyceny kořeny třídění, a kombinatorika 
znaků by měla produkovat znaky všech myslitelných – třebas i  neuskutečněných – složených jsoucen. Omezení 
počtu základních znaků či výsledných kombinací by mohlo zavdat podnět k pochybnosti, zda lze takto pojmout 
veškeré jsoucno. Ale o to nám tu nejde, chceme jen ukázat principy čistě mechanického postupu, na nějž má 
být usuzování převedeno.
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pochyboval o tom, k čemu jsem dospěl, řekl bych mu: počítejme, pane – a tak vzavše pero a 
inkoust, hned bychom se dostali z obtíží.“54

Leibniz tu proti tradiční, scholastické zásadě Rozlišujme (Distinguamus!) staví novou výzvu: 
Počítejme! (Calculemus!) – Prvé je spjato s usuzováním vedeném v běžném jazyce, druhé se 
týká umělého znakového jazyka formální logiky.

Leibniz sice nepřivedl svou myšlenku k uskutečnění a navíc řada úvah nebyla za jeho života 
ani dlouho poté zveřejněna, nám tu však běží o pochopení samotné ideje a o ilustraci, kudy a 
jak se tvorba umělého jazyka měla ubírat. Tento účel plní i pokusy o objasňující interpretaci a 
realizaci přirozeného názvosloví a sylogistiky v universu čísel a aritmetických vztahů pomocí 
algebraického jazyka.

Počátky úvah o universálním jazyce nalézáme u Leibnize již v jeho raném spise Dissertatio de 
arte combinatoria (1666), kde si všímá paralely mezi logickými a některými matematickými,  
zvláště aritmetickými postupy. „Všechny formy uvažování podle něj podléhají obecným 
zákonům, které řídí kombinace jednoduchých termínů, takže všeobecnou logiku lze nahlížet 
jako užití pravidel kombinatoriky. Všeobecná teorie kombinací, je-li dána definice určitého 
subjektu, tak výsledně umožňuje nalézt všechny predikáty, které může přijmout, a naopak –
je-li dán predikát, lze nalézt všechny jeho přípustné subjekty.“ (Moreau 2000, s. 70)

Rozbor složeného pojmu je tak možno připodobnit rozkladu čísla na prvočinitele. Prvočísla 
zastupují základní pojmy a operace násobení představují funkci skládání pojmů (podobně 
jako u aristotelské definice nejbližší rod spolu s druhovým rozlišením dávají výměr druhu), 
dělitelnost pak vztah nadřazenosti jednoho pojmu druhému, potažmo vztah rodu a druhu. 
Leibniz sám dává příklad: Přiřadíme-li člověk = 6, živočich = 2 a rozumový = 3, pak výměru 
„člověk je živočich rozumový“ odpovídá číselný výraz 6 = 2◊3. 

Toto pojetí logiky je podle Karla Berky55 postaveno na principech ontologicko-logického 
atomismu: (1) Každý pojem lze rozložit na určitý (konečný?) počet pojmů jednoduchých, 
základních. (2) Složené pojmy lze získat z jednoduchých „logickým násobením“, které je 
obrazem ontologického vztahu předmětů. (3) Soubor výroků vyjadřující vztahy mezi 
základními, jednoduchými pojmy je bezesporný. (4) Každý výrok má subjekt-predikátovou 
formu. (To odpovídá předpokladu tradiční sylogistiky.) (5) „Vždypravdivé“ kladné výroky 
(tautologie) jsou analytické, jejich predikát je obsažen v subjektu.

Bez ohledu na to, že žádná taková „charakteristická čísla“ (1. bod jeho plánu) nalezena ani 
vymyšlena nebyla, navrhuje Leibniz různé varianty56 logického kalkulu (2. bod jeho plánu). 

54 Z Leibnizovy Předmluvy k všeobecné vědě (1956: s. 70).

55 Viz Berkův výklad ve Stručných dějinách logiky. (Berka 1994: s. 84-88).

56 Zde uvedené pocházejí ze studií Specimen calculi universalis a Specimen calculi universalis addendo z r. 1679.
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Pokud bychom v něm interpretovali Leibnizovo logické násobení proměnných jako průnik 
tříd, konstanty: relační „est“ jako inkluzi tříd, atributivní „est“ a „non est“ jako neprázdnost a 
prázdnost tříd (nerovnost a rovnost prázdné třídě) a relační „eadem sunt“ a „diversa sunt“ 
jako rovnost a nerovnost tříd, mohli bychom si jej vyložit jako axiomy dnešního množinového 
počtu s navazující interpretací základních subjekt-predikátových výroků, kde termíny S, P 
jsou posléze nahrazeny číselnými proměnnými a, b:

(1) komutativnost: a « b Õ b « a
(2) tautologie: a « a Õ a
(3) identita: a Õ a
(4) simplifikace: a « b Õ a; a « b Õ b
(5) tranzitivnost: a Õ b, b Õ c / a Õ c

S a P znamená, že a = a « b čili a « non b = ∆ neboli b = a » b
S i P znamená, že a π a « non b čili a « b π∆ neboli non b π a » non b
S e P znamená, že a = a « non b čili a « b = ∆ neboli non b = a » non b
S o P znamená, že a π a « b čili a « non b π∆ neboli b π a » b

Leibniz podává i celou aritmetickou interpretaci aristotelské sylogistiky, v níž jsou zachována 
právě všechna její platná závěrová pravidla (tj. mody správných sylogismů) a dodržen 
předpoklad aristotelské kvantifikace – neprázdnost a neuniversálnost rozsahu použitých 
pojmů. Obecné termíny S, P tentokrát vykládá jako uspořádané dvojice vzájemně 
nesoudělných přirozených čísel ·S1, S2Ò, ·P1, P2Ò a čtveřici základních subjekt-predikátových 
výroků následovně:

S a P vykládá jako: P1 dělí S1 a zároveň P2 dělí S2
S i P vykládá jako: P1 a S2 jsou nesoudělné a zároveň S1 a P2 jsou nesoudělné
S e P vykládá jako: P1 a S2 jsou soudělné nebo S1 a P2 jsou soudělné
S o P vykládá jako: P1 nedělí S1 nebo P2 nedělí S2

To, co před námi takto leží, je vnoření jazyka sylogistiky do jazyka algebry, není však plným 
vnořením přirozeného universa do číselného, poněvadž jednak chybí přijatelné přiřazení 
„reálných znaků“, jednak se předpokládá konečnost rozboru, která však platí pouze u „pravd 
rozumu“ čili analytických pravd. Číselné universum, které prozatím Leibnizovi slouží 
k předvedení principu „slepého, symbolického myšlení“, je místem, kam se v budoucnu 
vloudí universum abstraktních tříd jakožto svět modelů pro jevy světa skutečného.

Jestliže se tedy Leibniz rozhodl předstírat „… že tato tak pozoruhodná charakteristická čísla 
už jsou dána, a když jsem u nich vypozoroval jistou obecnou vlastnost, vezmu zatím libovolná 
čísla, která se s touto vlastností shodují, a jejich použitím snadno dokážu všechna logická 
pravidla a zároveň předvedu, jak lze rozpoznat, zda jsou dané argumentace podle své formy 
platné“, znamená to, že se vydal cestou budování pravidel pro úvahy o těchto ryze 
rozumových světech, jimž náleží realitas obiectiva v Descartově smyslu.
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K tomu na objasnění viz (Neubauer 1994: s. 59n): „Jednou z typicky novověkých hodnot je 
objektivita. Ne jako kategorie praktická a morální, nikoliv objektivita jako ctnost nestrannosti 
a spravedlnosti, nýbrž objektivita jako kategorie teoretická, poznávací: objektivita poznání a 
pravdy. Z objektivity učinilo nejvyšší hodnotu přesvědčení o objektivní povaze bytí – tedy 
objektivita jako universální atribut ontologický. «Objektivní» rovná se skutečné a obráceně: 
veškerá skutečnost je pro novověk objektivní realitou, tj. «daností» na člověku nezávislou, 
přesto však poznatelnou, tj. přístupnou jak rozumu, tak zkušenosti. K tomu bylo třeba provést 
jistý metafyzický trik, na němž spočívá vědecké myšlení:

Descartes zjistil, že některé zvláštní obsahy naší mysli čili «ideje» se vyznačují tím, co nazval 
«realitas obiectiva», doslova «věcná předmětnost». Mají tu podivuhodnou vlastnost, že 
s nimi lze souběžně zacházet i jako s představami, i jako s pojmy. To znamená, že lze tyto 
ideje v myšlení kombinovat a sestavovat jak pomocí prostorové obrazotvornosti, tak pomocí 
logického kalkulu. Oba způsoby zacházení lze na sebe jednoznačně převádět, neboť ideje 
s realitas obiectiva neztrácejí v těchto operacích svou totožnost a vzájemnou odlišnost: 
zůstávají dány «clare et distincte» – jasně a zřetelně. Ba co víc: obvykle je lze i konkrétně 
uskutečnit – modelovat. Příkladem jsou pojmy/představy stavebnicových kousků, 
mechanických součástek, čísel apod. Je-li skutečnost sama objektivní realitou, pak «být» 
znamená existovat na způsob idejí řečeného typu. S jejich pomocí je veškerá skutečnost 
vyjádřitelná, tj. přístupná «inženýrskému myšlení».

Věda spočívá právě v dovednosti převádět zkušenost na tento druh idejí, vyzdvihnout a 
ozvláštnit ty jevy, se kterými to lze provést – s tichým vyloučením a popřením ostatních. 
Odtud novověká důvěra ve vědu. Ta se stává určujícím zdrojem jistého, definitivního, 
bezpečného, spolehlivého, obecně platného a závazného vědění. Vědecké poznatky se 
v novověku staly vzorem a kritériem veškeré pravdy.“

Právě svými pokusy o interpretaci sylogistiky do číselného světa a přijetím předpokladu 
izomorfismu mezi dosud nenalezenými „charakteristickými čísly“ a nejobecnějšími 
podstatami skutečných věcí předjímá Leibniz, domnívám se, pozdější způsob modelování 
reality v universu abstraktních tříd a jeho popis jazykem formální logiky.

To s sebou nese ještě jedno nebezpečí57, které popisuje Petr Vopěnka, jež se skrývá v trojím 
kroku, jímž zachycujeme soubory předmětů zkoumaného světa třídami abstraktní 
matematiky. „První krok se odehrává výhradně ve zkoumaném světě. (…) Danou třídu A, 
jejímiž prvky jsou objekty ze zkoumaného světa, nahradíme tou třídou B, jež je seskupením 
právě těch vyprázdněných věšáků, na nichž jsou prvky třídy A zavěšeny. (…) Při druhém kroku 

57 Dlužno dodat, že se to týká zejména tzv. polomnožin, tj. neostře vydělených podtříd nějaké množiny. Petr 
Vopěnka na tomto místě uvádí příklad polomnožiny knih, které byly včerejšího dne zajímavé pro majitele 
nějaké knihovny (tj. pro vlastníka určité množiny knih) a přenos jejich názvů do kartotéky při následném 
zapomenutí písma, kdy se přetrhne pouto mezi l ístky a knihami, a l ístky (jakožto abstraktní objekty) pak již 
mohou být seskupovány pouze do ostře vymezených množin, které však nejsou obrazem původní neostře 
vymezené polomnožiny.
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odlučujeme vyprázdněné věšáky z třídy B od jevů na nich zavěšených a vůbec od zkoumaného 
světa, a přeměňujíce je ve věšáky abstraktní, ukládáme je do světa abstraktní matematiky. 
Tímto krokem překračujeme ze zkoumaného světa do světa abstraktní matematiky. Od 
prvního jsme se již odrazili, do druhého jsme však ještě nevstoupili. (…) Třetí, závěrečný krok, 
odehrávající se výhradně ve světě abstraktní matematiky, spočívá ve vyhledání třídy C uvnitř 
onoho světa. Jeho ošemetnost je v tom, že ačkoliv třída C nemá jiné prvky než abstraktní  
věšáky, a tedy všechny její prvky jsou objekty z onoho světa, neznamená to ještě, že i jejich 
seskupení lze vydělit takříkajíc toliko vnitřními prostředky onoho světa. Zdánlivě 
zanedbatelná změna pohledu na prvky třídy C nikoliv již jako na abstraktní věšáky, ale jako 
na pouhé abstraktní objekty nebo chceme-li, zapomenutí na to, že na nich bylo kdysi 
zavěšeno cosi z nějakého jiného světa, má za následek i zapomenutí na to, jak bylo seskupení 
prvků třídy C vyděleno. Přitom se může stát, že uvnitř světa abstraktní matematiky nelze toto 
seskupení obnovit. V takovém případě třída C již neleží uvnitř, ale vně onoho světa, a není 
tedy jeho trvalou třídou. Následkem toho v tuto chvíli třída A není oním nasnadě jsoucím 
způsobem ve světě abstraktní matematiky zachytitelná.“ (2001: ss. 90n)

Jde mi tu o poukaz na souvislost s popíráním nějakého jevu58 v situacích, kdy k jeho vyjádření 
nejsou po ruce dostatečné teoretické, tj. abstraktní prostředky. Tím jenom naznačuji a 
připomínám, jaké – nikoli nutné – důsledky může nést určitý pohled na jazyk a jeho vztah ke 
světu pro zcela běžné jednání, když teoretický popis, či jeho neexistence váží víc než osobní 
zkušenost jakkoli problematicky sdělitelná a sdílená. Jinak řečeno, že jazyková praxe nebývá 
jen čistě jazyková, nýbrž může mít velmi závažné praktické dopady. Jistěže to nelze chápat 
povrchně, jakoby snad změny v názvosloví mohly mít samy o sobě vliv na naše jednání, aniž 
by byly výrazem opravdové změny smýšlení a odhodlání. Spíše je naše praxe včetně té 
jazykové výsledkem určitého počátečního rozvrhu. Protože se však tento v ní projevuje, 
může být současně prostředím i prostředkem, kde a jak jej poznat, případně poopravit.

Z hlediska argumentační praxe ve společenských vědách, což je téma, které mne zajímá 
přednostně, přináší vztah ideálního rozvrhu a žité skutečnosti naléhavé otázky. Jsou-li kupř. 
odvozovací pravidla logického systému úzce propojena s umělou sémantikou abstraktních 
tříd, jak zabránit útisku a násilí páchanému na přirozené jazykové intuici, pokud je jí tento 
styl uvažování předkládán jako vzor přesného a jasného myšlení, ba rozumnosti vůbec, a na 
druhé straně jak se nezříkat přínosu pro přesnost a kázeň uvažování, který s sebou přinášejí?

58 Dejme tomu např. národa, společnosti, nebo dokonce osobnosti jedince, případně duševní či jiné újmy apod. 
Věc se týká jak přírodních tak společenských věd. Můžeme se tak porůznu dozvídat, že neexistuje žádný národ, 
žádná společnost, žádní opravdoví jedinci či  skutečná újma, protože jsou jen podobně cítící lidé, jsou jen 
soukromé osoby, existuj í jen replikující se geny a tvorové jsou jejich vozítky (vehicula), jsou jen subjektivní 
pocity. Podobná vyjádření mají svou opodstatněnost v abstraktních světech, které jsou obývány abstraktními 
objekty, jako jsou geny či svévolně (míněno: jen svou vůlí) se rozvrhujícími jedinci, často však nikoli  ve světě 
skutečném. – Petr Vopěnka ukazuje nebezpečí plynoucí z bezohledného přizpůsobování skutečného světa 
ideálnímu rozvrhu na teorii  marx-leninské (2000: ss. 817nn), Pierre Bourdieu pak na utopii  neoliberální. Viz jeho 
stať The essence of neolib eralism. What is neol iberalism? - A programme for destroying collective structures 
which may impede the pure market logic.



66

III. Kapitola: LIMITY

III. A. ODDÍL PRVNÍ: PATOČKŮV VÝKLAD SOKRATA

Pokusím se nejprve co možná nejhutnějším způsobem vyložit podstatu Sokratova 
dialogického působení, jak ji nacházíme u Patočky (1991: ss. 110-117 a 132n). Jedná se o pro 
naše účely naprosto nepostradatelný zlomek, charakterizující různá pojetí řeči a zasazující 
Sokratův přístup k dialogu do těchto souvislostí. Záměrem je předložit stručný výklad, který 
by poskytl jednak objasnění smyslu Sokratova počínání, jednak oporu pro naše případné 
vymezení vůči němu, ale též materiál k zodpovězení některých námitek proti této metodě 
vznášených. Předkládám body, které považuji za stěžejní. Následující popis si klade za cíl 
zůstat věrný Patočkovu pojetí, a nečiní si žádný nárok na původnost. Nerozebírám jej tudíž, 
ani se proti němu zvlášť nevymezuji, nanejvýš občas glosuji či kladu dotaz. Ačkoli často 
užívám přímo jeho slov, zdráhal bych se označit výsledek za citaci. Nejenom kvůli občasným 
vsuvkám. Jedná se spíše o velmi zhuštěnou parafrázi. Každopádně mi nezbývá, než abych 
vzal případné chyby a omyly na sebe, ale jakýkoli přínos přiznal autorovi, bez něhož bych 
sám uspokojivého porozumění stěží dosáhl.

Osnova Patočkova výkladu:

1. Léčitelství duše

2. Křesťanská námitka

3. Archaické a sofistické pojetí řeči
a) Herakleitos
b) Parmenides
c) Protagoras

4. Rozdíly a shody
a) Co mají tito společného navzájem?
b) Co má Sokrates společného s nimi?
c) Čím se od nich Sokrates odlišuje?

5. Nemoc, příznak, projev, léčba
a) Smysl protimluvu
b) Význam studu
c) Co vyjevuje slovo
d) Podstata promlouvajícího jsoucna
e) Dialog jako léčba
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6. Pojetí zdraví, působení lékaře, účinek léčby
a) Dvojí odlišné pojetí pravdy – Sokrates a Protagoras
b) Sokratovo působení a účinek na posluchače

7. Smysl dvou základních Sokratových zásad

8. Řeč tragedie a její pojetí postavení člověka ve světě v protikladu k Sokratovu

Ad 1) Stav ducha v sobě zatvrzelého, zkornatělého, musí Sokrates učinit opět pružným, 
dostat do živého proudu. (Mimochodem: Duch zatvrzelý a v sobě rozporný jeví se takto čímsi 
statickým. Je však jeho harmonická jednota, která se stává cílem, proto dynamická? Je-li 
nemoc duše stavem, je zdraví činností či jen stavem protikladným? Podobné otázky musí 
člověka napadnout, vytanou-li mu na mysli kritické námitky Petra Rezka (1991) vůči 
Patočkovu „setrvávání u podstatného“ kladené z hlediska praktické politiky59, činné starosti 
o záležitosti obce.) Má k tomu jediný prostředek: řeč. Toto zacházení s dušemi pomocí logu
Platon často obrazně představuje jako lékařství duše. Je to léčení choroby, které si nemocný 
není vědom a léčba spočívá v prvé řadě v tomto uvědomění.

Jak ale může logos léčit?

Ad 2) Námitka (Christoph Schrempf): „Sokrates nemluví s každým zvlášť o jeho vlastním 
případu, o tom, co mu počít v jeho situaci, nýbrž o podstatě ctnosti vůbec. Počíná si tak, jako 
by v mravních otázkách bylo hlavní věcí přesné názvosloví a vyjadřování o věcech!“

Svou povahou je to křesťanská námitka: Ježíšovou odpovědí na otázku „kdo je můj bližní?“ 
není přece výměr, nýbrž vyprávění, příběh. Živé slovo vždy zasahuje do konkrétní situace. 
Odtud hrozí závěr: Sokrates není dobrý pastýř.

Ad 3) Pro některé starší filosofy nebyla řeč pouhou nahodilostí lidského života, nýbrž 
vyjevováním hlubšího bytí, do něhož je člověk zasazen. Člověk je pouze u pramene omylu –
odstraníme-li jeho zdroj, promluví sám svět. Tak u Herakleita logos vyjadřuje protikladnou 
strukturu světa, ukazuje ji sám v sobě. Parmenidovo pojetí logu zase činí jazyk výrazem věcí 
do vší podrobnosti; největším nebezpečím je tu slovo vytržené z celku, tehdy se stává 
původem omylu. Konečně, u sofisty Protagora se pravda vyjevuje v protikladných řečech, 
které jistým způsobem mají pravdu každá a jistým způsobem žádná z nich.

Ad 4) Co je jim společné? - Vlastním subjektem řeči je zde veškerenstvo věcí, člověk je jen 
využíván k tomu, aby se ono vyjadřovalo a přitom si toho ani nebývá vědom. Člověk tento 
velký kosmologický vztah pokřivuje tím, že jej zneužívá k soukromým účelům. Odstraníme-li 

59 V odkazovaném díle jde o esej Životní pohyb pravdy a živo t v pravdě u Jana Patočky (ss. 63-78), konkrétně 
část ss. 72nn. K tomu též o důsledcích Patočkova vymezení vůči Husserlovi a Heideggerovi ohledně vztahu 
filosofie a politiky v článku Život disidentův jako „život v pravdě“? , tamtéž ss. 45-62.
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tudíž tyto, prohlédneme hloub, bude navrácena, znovuobnovena pravda věcí, které hovoří 
skrze nás (i bez nás) – pravda, do které koneckonců člověku nenáleží zasahovat a mluvit.

Co mají společného se Sokratem? - Přesvědčení, že každý názor, někým zastávaný, má svůj 
bytostný kořen. Musí být proto odhalen základ každé řeči. Co je u Sokrata odlišné? - Jsoucno, 
které se v řeči odkrývá, není kosmologické bytí, nýbrž bytí určitého člověka. O tomto lidském 
bytí ukazuje řeč, zdali ten vskutku jest či dosud nikoli.

Ad 5) Kdo si odporuje, vyjadřuje nicotu, svou vnitřní rozrušenost. To je smysl protimluvu!
Takto se sokratovská metoda pohybuje v řeči, ale dotýká se jsoucna mluvčích. Prázdné slovo 
prozrazuje prázdnotu člověka, stud je projevem uvědomění si této skutečnosti. Slovo se tak 
stává odhalením lidského jsoucna i tam, kde to se snaží o opak, je odkrývajícím zahalováním. 
Slovo je tudíž vyjevováním toho, co se v člověku teprve hlásí, nejen toho, co zde již jest. 
Vidíme, že jsoucno, které je řečí vyjevováno, tu není hotové, předchozí kosmické jsoucno, 
nýbrž ke slovu se hlásící bytí člověka. A tu máme důvod všeobecnosti Sokratových úvah, 
odpověď na křesťanskou námitku! – K odkrývání rozporů se hodí spíše názory vyjadřující 
obecný rámec mluvčímu vlastních možností, než úvahy o osobní historii, kde není co 
vyvracet, leda opět ve jménu nějakých všeobecných zásad. Ne každou řeč lze léčebně využít. 
Pro nezbytnost vyjádření souhlasu či nesouhlasu se hodí dialog, nikoli přednáška. Skrývání za 
objektivnost logu je pouhým zastíráním. Není žádného slova, za nímž nikdo nestojí! To je 
pravý důvod, proč Sokrates odmítne Protagorův úhybný manévr do oblasti čisté řeči:

Nezdá se mi právě, Sokrate, že by to bylo tak jednoduché, abych mohl připustit, že 
spravedlnost je věc zbožná a zbožnost spravedlivá, nýbrž zdá se mi, že v tom je nějaký rozdíl. 
Ale co na tom záleží? Jestliže chceš, dejme tomu, že spravedlnost je věc zbožná a zbožnost 
spravedlivá. – To ne! Děl jsem já; neboť mně nejde o to, aby bylo podrobeno zkoušce tohle 
„jestliže chceš“ a „jestliže se ti zdá“, nýbrž abychom jí byli podrobeni já a ty. Toto „já a ty“ 
říkám proto, že podle mého mínění by byla úvaha nejlépe zkoušena tak, kdyby se z ní vyňalo 
slůvko „jestliže“. (Viz dialog Protagoras 331 c-d)

Poznamenávám, že toto pojetí rozpravy jako zkoušky a zápasu přetrvává ještě i u Aristotela, 
v pohledu na význam sylogismu a epagógé („přivádění k“) pro poznání, potažmo pro obrat, 
proměnu duše, jak jej líčí Kurt von Fritz (2004) ve své obhajobě Ernsta Kappa. Ten překládá 
Aristotelovy pasáže porovnávající tyto dva způsoby dokazování v tom smyslu, že sylogismus 
je násilnější a působivější proti příznivcům eristiky, zatímco epagógé je přesvědčivější (ve 
smyslu důvěryhodnější) a jasnější. To je důležité vzít v úvahu, poněvadž moderní překlady 
tuto skutečnost údajně zakrývají, čímž nahrávají odlišným výkladům.

Ad 6) Dvojí, odlišné pojetí vztahu ke jsoucnu vede též k dvojímu, odlišnému pojetí pravdy. 
Zatímco pro Protagora je pravda vztahem k objektivnímu celku, který činí každé jednotlivé 
vyjádření čímsi relativním, u Sokrata jde o vztah k lidskému bytí a jeho podstatnému cíli. 
Kvůli léčebným účinkům může být až eristické přizpůsobení se osobě a situaci více a lepší (tj. 
přínosnější a prospěšnější) než samoúčelná přísnost formálního postupu. Elenktika je zde ve 
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službách protreptiky: zápolení ve službě léčby. Odtud účinek i nebezpečí Sokratova působení: 
Obdiv k samotnému umu – „okusí dialektiky a jsou jak nerozumná štěňata zkoušející svůj 
chrup na čemkoli bez rozdílu a úcty“, prohlašuje Platon v Ústavě o mladých60. Vyvrácení 
samozřejmé jistoty – kdo byl jednou podroben jeho zkoušení, musí buď odmítnout, nebo 
vydržet, tvrdí Alkibiades v Symposiu.61

Ad 7) Ono kladné se u Sokrata projevuje jako nepřítomné, jako výzva. Homologie je vztahem 
životní jednoty a formálního neprotiřečení si. Bezrozpornost se zde jeví jako životní postoj, 
nikoli mravně lhostejný mechanismus! Vědění o nevědění není teoretickým ani hodnotovým 
poznatkem, nýbrž silou, která nás udržuje u cíle, v proudu tázání. „Poznej sebe sama“ tímto 
značí: poznej své meze, prohlédni svou lidskou omezenost. „Nikdo nechybuje úmyslně“ pak 
vyjadřuje názor, že život, který není pravým věděním o dobrém, je nepravým věděním a tedy 
omylem, blouděním. Zde nutno připomenout propastný rozdíl proti křesťanství, kde život ze 
sebe (v jistém smyslu přirozený, bezprostřední – nakolik je sama lidská přirozenost 
pokažená) není omyl, nýbrž hřích. Leč Sokratovo sebepoznávání není ani vnitřním nazíráním 
sebe sama, ani zpytováním svědomí. Vyznačuje se dvěma stránkami: soustředěním pod 
účinkem léčivé řeči – statečností a vytrvalostí, a vědomím vlastní omezenosti – skromností a 
ukázněností.

Ad 8) V tradičních představách Řeků nicméně nepanuje soulad mezi člověkem a vesmírem. 
Co zmůže vnitřní čistota, pakliže stojí proti příkazu božského osudu? Sokrates naproti tomu 
znamená smír božského s lidským, řešení problému ospravedlnění boha. Nietzsche dobře 
vidí, že Sokratem končí tragedie, neboť ta spočívá v tom, že při všem mravním vyspívání 
přichází člověk do střetu s jinými mravními silami tak radikálně, že nemá východiska. Právě 
jeho velikost vede do neštěstí. Zatímco u Sokrata je nelad vinou člověka, v pravé řecké 
tragedii je výsledkem střetání božských zájmů, které se vymykají lidskému ovládání i chápání. 
Člověk je v ní polem, kde se střetávají protikladné síly, kdežto pro Sokrata je harmonie 
známkou pobývání u „pravého, božského“. Jedná se o protiklad dramatického a 
harmonického vidění světa a postavení člověka v něm. Nás však zajímá odlišnost pojetí řeči 
jakožto dokladu tohoto postavení. Již ve vnějším projevu se ta Sokratova vyznačuje 
apollinskou střízlivostí oproti tragické, dionýské uchvácenosti, znaku lidského ujařmení ve 
světě, který mu nenáleží. „Sokrates nezná slov, která jsou jen slovy, a nezná situaci, kde by 
smysl, význam končil a nastávala nutnost sklonit se před lidsky nepochopitelným, před 
naprosto neprůzračným.“

Taková je tresť výkladu Patočkova, víceméně jeho vlastními slovy.

60 „Neušlo ti, myslím, že mladíci, jakmile okusí těchto výkladů poprvé, zneužívají je jako nějakou hru. Stále jich 
používají pro slovní spor a napodobují ty, kteří dokazují opak. Sami vyvracejí jiné a jako štěňa ta se radují z toho, 
že svou řečí stále tahají a trhají ty, kdo jsou jim nablízku.“ (Ústava, 539 b.)

61 Viz Alkibiadovu oslavnou řeč na Sokrata. (Symposion, 215nn)
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Protože nám nejde o přejímání čehokoli ze sokratické metody, nebudu se zabývat premisami, 
jež by bylo možné z onoho postupu vytěžit, nýbrž jen poukážu na zřetele, které mají mé 
návrhy společné nebo rozdílné oproti ní.

Jestliže jsou podle Reicha62 pro sokratickou metodu příznačné dva prvky: vyvracení a 
bezcestí, tj. elenchos a aporie, pak můžeme podotknout, že pro nás má přímý význam pouze 
první, zatímco druhý hraje jen úlohu mimotnou, nahodilou a nezáměrnou. Nebude naším 
úmyslem a ani účelem diskuse - byť léčebným - dostávat kohokoli do bezcestí. Nemá tím 
ovšem být řečeno, že se někdo v takové situaci nemůže ocitnout, ale pouze tolik, že nehraje 
roli prostředku a není ani žádným zamýšleným mezikrokem. Důrazný účinek zážitku 
protiřečení si je zkrátka pouze vzat na vědomí, avšak nepočítá se s ním, ani se na druhé 
straně nijak nezavrhuje. Co se týče prvého, totiž vyvracení, to je nahlíženo coby způsob 
odvracení, jako Aristotelova apagogé. Svou úlohu nachází při zpochybnění premis či závěru, 
ale je na něm vlastně založen nejen nepřímý důkaz, tj. důkaz sporem, nýbrž i metoda 
protipříkladu proti nesprávnému úsudku, kdy se rozpor s výměrem vyplývání ukazuje na 
formálně logicky totožném úsudku se zjevně pravdivými premisami a zjevně nepravdivým 
závěrem. Vyvracení souvisí s agonální, zápasivou povahou Sokratových rozmluv. I tu 
přijímáme, ovšem v jiném významu, než jakým se vyznačovala podle uvedeného Patočkova 
výkladu. Tam lidské jsoucno zápasilo o své plné bytí, jehož nedostatek se projevoval právě 
protimluvem. Zde nám půjde o to, vytěžit co je ryzí z původně protikladných mínění, která 
představují různá hlediska, z nichž se svět a lidské potýkání v něm může jevit. I tu jde o jakési 
pročišťování a osvědčování, nikoli však bytostné jednoty zápasícího jedince, nýbrž 
zúčastněnými partnery přinášených a obhajovaných svědectví, která jsou vzájemným třením 
a omíláním v rozpravě tříbena, aby byla zbavena rušivých prvků a nechala zaskvět pravdu. Ne 
snad pomyslnou objektivní, neosobní, ale jedinečnou, nazřenou svým zastáncem a ručitelem. 
Není to v silném slova smyslu pravda nadzemská či nadpřirozená, nezúčastněně a neúčastně 
na člověku bytující. Je to pravda živá, poněvadž neustále se rodící, ne mrtvě a ku člověku 
netečně spočívající, nýbrž mocná, protože uchvacující a proměňující, a přece bezbranná, 
jelikož nám vydaná všanc.

Mohli bychom snad připojit ještě třetí prvek sokratické rozpravy, totiž její maieutickou, 
porodnickou povahu. Ta však již bude námětem nejzávažnější námitky, se kterou se budeme 
muset vyrovnat.

Důvodem, proč potřebujeme vzít toto vylíčení v potaz a mít jej na zřeteli, je že nám umožní: 
(1) jasněji nahlédnout kořeny, z nichž vyrůstá též Aristotelova teorie sylogismu, (2) uvědomit 
si lépe meze našeho přístupu – čím je a čím není, co mají společné a v čem spočívají rozdíly, 
(3) vyrovnat se s námitkami, které by snad, právě pro tuto příbuznost, mohly být vzneseny i  
proti našemu postupu.

62 Viz REICH, Rob. Confusion about the Socratic Method: Socratic Paradoxes and Contemporary Invocations of 
Socrates. Philosophy of Education [online]. 1998, s. 68-78 [cit. 2013-03-16]. ISSN 8756-6575. Dostupné z: 
http://ojs.ed.uiuc.edu/index.php/pes/article/view/2086/781

http://ojs.ed.uiuc.edu/index.php/pes/article/view/2086/781
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Nyní přistupme k slíbené, dle mého soudu nejzávažnější, námitce vůči Sokratovu působení.  
Poté se budeme věnovat dalším, méně významným avšak užitečným, na které se pokusíme 
stručně odpovědět. Mám za to, že tímto počínáním můžeme nejen zaujmout jasný postoj 
k určitému spřízněnému pojetí dialogu, ale též nepřímo objasnit svá vlastní stanoviska.

III. B. ODDÍL DRUHÝ: K NÁMITCE HANNAH ARENDTOVÉ A DALŠÍM

Arendtová (1993) má za to, že: „Sokrates se dostal do střetu s obcí rovněž i jiným, méně 
zřejmým způsobem a zdá se, že tuto stránku věci si neuvědomoval. Hledání pravdy v mínění 
(doxa) může totiž vést ke katastrofálnímu důsledku, že mínění jsou zcela rozbita anebo že to, 
co se ukazovalo, je odhaleno jako iluze.“ 63

„Pravda totiž může rozbít doxa,“ domnívá se Arendtová, „může zničit specifickou politickou 
skutečnost občanů. Tak z toho, co víme o Sokratově vlivu, je zřejmé, že mnoho z jeho 
posluchačů muselo odejít nikoli s nějakým věrohodnějším míněním, nýbrž bez jakéhokoli 
mínění.“ (s. 13) V podobném světle se pak jeví aporetičnost (bezcestí) Platonových dialogů: 
všechna mínění jsou zničena, avšak na jejich místě nepovstává žádná pravda!

Nepřiznává snad Sokrates, že sám je „neplodný“ – tj. nemá po ruce žádnou nauku – a 
nevykládá tuto neplodnost jako podmínku své porodnické dovednosti? Podle Arendtové 
střet mezi filosofem a obcí nevypukl proto, že by Sokrates chtěl hrát nějakou politickou 
úlohu, nýbrž proto, že chtěl, aby se filosofie stala důležitou pro obec. (Dříve bylo ve 
starém Řecku pokládáno za samozřejmé, že se filosofie nezabývá obecními záležitostmi. 
S těmi měla co do činění např. rétorika, vyučující mocné, působivé řeči.) Střet skončil 
porážkou filosofie a ta se bránila lhostejností a pohrdáním obráceným proti životu obce. 
Aristotelem pak začíná doba, kdy filosofové již necítí odpovědnost za obec a to nejen 
v předchozím smyslu, že filosofie nemá žádné poslání v oblasti politiky, nýbrž v silnějším 
smyslu, že filosof má mnohem menší odpovědnost než kterýkoli z jeho spoluobčanů, jeho 
život je odlišný. Zatímco Sokrates se podřizoval zákonům, přestože jej nesprávně odsuzovaly, 
neboť cítil za obec odpovědnost – zde se ovšem Arendtová dopouští vážného posunu: 
Sokrates z ničeho neviní zákony, nýbrž špatné soudce – Aristoteles okamžitě a bez výčitek 
svědomí opustil Athény, jakmile mu hrozilo podobné nebezpečí. Jediné, co si od té doby přáli 
filosofové ve vztahu k politice, bylo, aby je nechala o samotě, a jediné, co žádali od vlády, 
byla ochrana jejich svobody přemýšlet. Tak došlo k oddělení člověka myšlenky od člověka 
činu. – Tolik ve stručnosti námitka Hannah Arendtové.

Ať již se Arendtová ve svém náhledu na Sokratovo působení v něčem mýlí či nikoli, musíme 
brát velmi vážně její varování, že vskutku důsledné a úporné tázání by mohlo vést 
ke zpochybnění veškerého (nebo alespoň podstatného) předchozího mínění, a přesto by se 

63 Viz článek Filosofie a politika, oddíl Zničená doxa, in Česká mysl, XLIII, 1993, s. 13n.
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na jeho místě nemusela objevit žádná pravda, ani žádné mínění věrohodnější. Toto – bez 
ohledu na hloubku tázání – je skutečným úskalím, se kterým se bude nutno vyrovnávat 
průběžně, ne jednou provždy, přesto je zapotřebí nastínit strategii potýkání se s předstihem.

Celá věc je o to významnější, že autorka v tomtéž článku velice přesně vystihuje – když 
vyjadřuje podstatu a účel sokratovského zkoumání a prověřování – oč by mělo jít i nám: 
Podle ní Sokrates (narozdíl od Platona) nechápal dialektiku jako protějšek řečnického 
přesvědčování, a výsledek rozpravy nekladl do protikladu k mínění. Mínění (doxa) bylo v řeči 
vyjádřené to, co se mi jeví. Jeho námětem nebyly prý ani pravděpodobnosti (verisimilia) 
jakožto odlišné od jediné pravdy (unum verum) na jedné a bezmezné nepravdivosti (falsa 
infinita) na druhé straně. Mínění uchopuje svět, jak se mi otevírá. Východiskem rozpravy je 
prostá skutečnost, že svět, ač zúčastněným společný, otevírá se každému jinak, podle toho, 
jaké místo v něm zaujímá. (Arendtová dokonce - zdá se - zastává silnější tezi: nikoli pouze 
společný, nýbrž týž svět – čili nikoli například jen kmenový či dobový, ale svět všech lidských 
bytostí. Přinejmenším potenciálně, nakolik jsou schopny vzájemného společenství.) Účelem 
slovního zápasu pak je, aby se vyjevilo, co je na tom kterém mínění pravdivé, ryzí, co obstojí. 
„Nikdo sám od sebe a bez dalšího usilování nemůže znát vnitřní pravdu svého vlastního 
mínění.“ (1993: s. 6) – Tzn. nemůže znát předem své ani druhého místo ve společném světě.

Úkolem probírání obecných záležitostí v řeči, čili též úkolem filosofa sokratovského druhu, je 
dodat občanům více důvěryhodnosti. (Neplést si se zdáním důvěryhodnosti!) V tomto smyslu 
také Arendtová souhlasí s výrokem, že Sokrates byl největším ze sofistů: Soudil, že existuje, 
anebo by existovat mělo, tolik rozličných svědectví (logoi), kolik je lidí, a že všechna 
dohromady tvoří lidský svět, pokud lidé žijí pospolu na způsob řeči. Je-li takto dialog 
podmínkou pospolného a vpravdě lidského pobývání a člověk bytostí, jež svou opravdovost 
projevuje řečí (povšimněme si, že řeč tu je druhem konání, společným obcováním!), potom 
možnost, že by důsledkem vypjatého provozování takovéhoto pospolného potýkání se 
mohlo být zničení jeho základů, totiž znevěrohodnění oněch mínění, skrze něž se má 
vyjevovat pravda, se jeví vskutku osudovou. Snad se nám v tomto světle nebude zdát výtka 
adresovaná Sokratovi některými spoluobčany, totiž že jeho zbožnost postrádá umírněnosti a 
je jednostranná, tak neodůvodněnou. Že se většinou netýká nás samotných, vděčíme často 
nikoli své větší obezřetnosti, nýbrž pokrytectví, s nímž si na agonální rozpravu jen hrajeme 
při mlčenlivém srozumění, nač se nikdo důrazně ptát nemá a o co zpochybňovat nesmí, leda 
předstíraně, maje při ruce předem známé odpovědi tvořící právě onu sdílenou 
samozřejmost. (Aby nebylo pochyb: mám na mysli rovněž ta místa, která se údajnou 
hloubkou a radikalitou tázání ohání nejvíce, kupříkladu filosofické semináře 64.)

64 Příkladem této špatné katecheze bývá mimo jiné též právě způsob výkladu Sokratova případu. Málokdy se 
opravdu vážně zabýváme žalobou. To značí tak, abychom se alespoň pokusili prozkoumat, zda se v ní nebo 
obecném smýšlení o Sokratovi nenachází něco, co vyjevuje j inou pravdu nebo odkrývá skutečnost jinak, než jak 
ji známe z tradičního podání, podle něhož Sokrates zkrátka znepokojoval spoluobčany v jejich ujištěnosti o sobě 
samých, což mu zvláště ti omezení a namyšlení nemohli odpustit. Předmětem výkladu naopak často bývá více či 
méně vtipné poučení, co si máme o c elé záležitosti myslet. Přinejmenším je tím porušena zásada „budiž slyšeny 
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Ocitáme se tak trochu mezi Skyllou a Charybdou. Z jedné strany nechceme svá rozhodnutí 
zakládat na pouhých neprověřených míněních a tužbách. Na druhé straně si nemůžeme činit 
nárok na absolutní definitivnost odpovědí, je tedy potřeba – máme-li být lidmi jednajícími –
rozvažování přerušit a svá rozhodnutí založit na dosažených názorech a přáních.

Vizme neuspokojivost trvalého, nepřestajného tázání: Smyslem tázání přece není ono samo, 
jakési nekonečné setrvávání „u podstatného“. Smyslem tázání je najít přijatelný podklad pro 
rozhodnutí, nikoli nějaké přemítání bez konce. Rozvažující člověk ve skutečnosti nemůže 
odmítnout stát se člověkem činu, protože – mnohokrát opakovaná, leč pravdivá banalita –
jednáním je nejen podpora něčeho a bránění něčemu, nýbrž i neúčast na obojím.

„Tak už nám konečně, pane učiteli, řekněte, jak to ve skutečnosti je. … A my se s vámi buď 
ztotožníme a budeme hlásat to, co vy, anebo přednesené zavrhneme a budeme pak potírat.“ 
– Tento zaslepeně aktivistický postoj je jistě nebezpečný, stejně jako na druhé straně 
uvíznutí v neplodném přemítání a bezvýsledném zvažování. Úvaha je zajisté předpokladem 
rozumného činu, ale je i jeho dočasným pozdržením.

Námitku Hannah Arendtové mám za natolik zásadní, že se jí nebylo možno v žádném případě 
vyhnout. Zároveň však musím přiznat, že ji vlastně nejen že nedokážu uspokojivě zodpovědět 
a odpověď filosoficky zdůvodnit, ale dokonce se domnívám, že to z pozice rozumu ani nejde. 
Tím chci říci, že odpovědí je vposled nějakého druhu víra (nemám na mysli přímo víru 
náboženskou), která poskytuje důvěru v možnost správného vedení rozumu a vystříhání se 
jeho ničivých, podvratných vlastností. Tato víra by ovšem neměla být slepým věřením či 
pověrčivostí připisující rozumu a rozvažování božské rysy při současném optimismu ohledně 
jeho užívání, ovládání či rovnou vlastnění.

Přejděme nyní k námitkám nikoli snad méně významným či zásadním, ale přece jen slabším, 
poněvadž tak či onak omezeným, tj. neútočícím na samu podstatu možnosti důvěřovat Logu. 
Půjde nám na tomto místě hlavně o to, vymezit se vůči příbuzné či „rodičovské“ metodě 
sokratické, nikoli ji hájit či odmítat, proto se spokojíme s odpověďmi neúplnými, pro naše 
účely však postačujícími. Východiskem nám budou referáty Josefa Petrželky (2000a, 2000b).

obě strany“, ale především se jedná o prohřešek proti tomu pojetí ř eči, které – smíme-li  tak soudit – provozoval 
samotný Sokrates. Na vysvětlenou, spíše než na omluvu, budiž však dodáno, že – jak se lze domnívat – část viny 
spočívá na časovém rozvrhu či přesněji tísni, v níž musíme s věcí seznámit. Šibeniční lhůty, jichž se různým 
námětům dostává k projednání, tak samy jsou s to ovlivnit volbu způsobu přednesu. Na podobném základě 
kritizoval Noam Chomsky „kl ipovitost“ televizních pořadů zabývajících se politikou, v nichž člověk nemá v jemu 
určeném čase možnost rozvinout argumentaci, neboť ta vyžaduje vyložení východisek a předpokladů a 
postupné vyvozování závěrů. Je proto nucen diktátem požadované účinnosti svého projevu uchýlit se k apelům 
na obecně rozšířené předsudky, jelikož dovolávání se těchto – jakkoli pochybných – je v úzce vymezeném 
prostoru časovém vždy úspěšnější než sebepromyšlenější pokus o odůvodňování, vyžadující čas na přesvědčení, 
na vnitřní proměnu, na uzrání nového názoru.
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III. B. ODDÍL – DALŠÍ NÁMITKY A ODPOVĚDI65

Námitka 1: (Kügelgenova) Vlastní sokratická metoda je pasivní – spočívá v pouhém 
vyžadování souhlasu či nesouhlasu učitelem, namísto toho, aby žáci sami přicházeli s nápady, 
žák vyjadřuje své teze jen výjimečně. Doklad: Podívejme se na příspěvky Sokratových 
spolubesedníků do „diskuse“ – „Ano; podobá se; věru tak; pravdu díš, Sokrate“ atp.

Dotazovaný sám nepřichází na nějaké nové poznatky, nic neobjevuje, nýbrž jen 
zaznamenává, co je mu v otázce předloženo jako hotové k přijetí či odmítnutí.

Odpověď: Námitka není zcela lichá; vyžadovat od sokratovské metody činorodost v dnešním 
pojetí by však bylo jejím nepochopením. Jsem přesvědčen, že Patočka velmi dobře vystihl její 
smysl: Narušit myšlenkovou okoralost tázaného, strhnout jej do živého proudu myšlení, a to 
tím, že jím otřeseme vzájemnou srážkou důsledků jeho domněle nepochybných přesvědčení. 
K tomuto negativnímu předpokladu dosažení konečného, kladného výsledku není zapotřebí 
více, než jasně vyjádřit své stanovisko a potvrdit důsledky z něj plynoucí. Stačí tedy v každém 
kroku stvrdit svým souhlasem buď dosaženou evidenci, anebo přijetí přidané premisy. 
Samotný kladný cíl není cele v rukou tázaného a dokonce ani tazatele. První k němu musí 
přispět svým vlastním „rozením“, druhý jej pouze očišťuje od „záprtků“, jak se jadrně 
vyslovuje sám Sokrates, čili plodů zkažených. Všichni dohromady jsou však nakonec závislí na 
tom, zda jim „bude bůh nakloněn“. Nápad si zkrátka nelze zařídit ani naplánovat, ať již si o 
jeho původu myslíme cokoli. Jde mu pouze vyjít vstříc a nenechat se trvale spoutávat 
domnělými pravdami.

Námitka 2: (druhá Reichova) Vede sokratovská metoda k pravdě? – Nikoli, nemůže, 
poněvadž spočívá pouze v odhalování rozporu. (Arendtové) Sokratova metoda je neúčinná ba 
ničivá, protože pouze zpochybňuje zúčastněným jejich přesvědčení, otřásá jejich názory, aniž 
by byla schopna poskytnout kladné poznatky či nahradit méně pravdivé mínění pravdivějším.

65 Námitky, které přináší ve své stati (2000a) Josef Petrželka, pocházejí z níže uvedených článků.
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Odpověď: Touto otázkou se musíme zabývat potud, pokud by byl náš postup shodný 
s přístupem Sokratovým. A tak tomu zčásti skutečně je – jednak celkovým zaměřením 
hledání pravdy v jednotlivých míněních, jednak zkoušením jejich bezrozpornosti. A jelikož 
sám Sokrates prohlašuje, že spolu s rozmlouvajícími naleznou pravdu, jestliže „bohové dají“, 
tj. budou-li jim nakloněni. Měli bychom se ptát co dělat, když bozi nedají. Můžeme se sice 
spokojit s Patočkovou odpovědí, že účelem Sokratova tázání je prolomit krustu klamné 
sebejistoty a strhnout zúčastněné do víru zkoumání, ale bylo by obezřetnější zamyslet se též, 
co si počít, abychom v oněch divokých vodách neutonuli. Odpovědí nám bude jedna ze zásad 
správného vedení rozpravy: princip usnášeníschopnosti. Tuto zásadu zmíníme ve čtvrté 
kapitole, v části věnované teorii argumentace, jak ji předkládá T. E. Damer (1995).

Námitka 3: (Pekarskyho) Sokratovská ironie v sobě zahrnuje klam a lhaní. (první Reichova)
Jsou Sokratova prohlášení o vlastní nevědomosti upřímná?

Odpověď: Aniž bychom chtěli obhajovat Sokrata v každém jednotlivém případě zvlášť, 
v zásadě lze prohlásit, že první  část námitky pramení z nedorozumění. Sokratovská ironie 
zajisté není nějakým prostým či výsměšným vyhlašováním něčeho, o čem si ve skutečnosti 
myslím pravý opak. („Bože, jak tobě to dnes sluší.“ „Takové moudro jsem dlouho neslyšel.“) 
Je založena na prohlášení, které se na první pohled jeví přitakáním s běžným míněním nebo 
s postojem adresáta, ale nese význam, který se proti prvnímu či povrchnímu porozumění 
vyjeví jako jeho zásadní protiklad. Adresát se tím ovšem může cítit jaksi ošizen, neboť poté, 
co prohlédne, shledává, že ve skutečnosti je vyvracen, zatímco se domníval obdržet souhlas 
se svými názory. Tento pocit bývá o to palčivější, oč samozřejmější se mu jeho přesvědčení, a 
tím pádem i domnělé Sokratovo slovní přitakání, prve zdálo.66

S tím souvisí druhá, konkrétnější část námitky. Kdo sleduje Sokratovo vyvracení 
v Platonových dialozích krok po kroku, zapochybuje pravděpodobně, že by takový postup 
mohl být dílem přirozeného toku hovoru nebo tazatelova umu bez předem přijatého plánu, 

66 Dobrým příkladem tu je počáteční Sokratovo přitakání, že fi losofové jsou pro obec vskutku neužiteční, aby se 
v průběhu následujícího hovoru ukázalo, že tomu je tak proto, že zkažená obec spatřuje svůj prospěch ve 
špatných věcech, protože její mínění o dobru se nekryje s dobrem skutečným, tud íž je fi losof nepotřebný pro 
ona klamná dobra obce.
Nejlepší ukázku vpravdě sokratovské ironie jsem vyslechl na přednášce od Zdeňka Neubauera. Tvrzení : „Ano, 
víra je balast!“ Otázka: „Co je to však balast?“ Odpověď povrchně slovníková říká: „Nepotřebná, neužitečná a 
obtěžující věc. Prostě přítěž.“ - Ano, přítěž! To je původní smysl tohoto výrazu: Přítěž, kterou koráb bere do 
svého podpalubí, ještě než jej spustí na moře, a brát musí, aby se nepřevrhl. Proto se jedná o materiál pevný, 
odolný, těžký – zkrátka: náklad, který něco váží, ale také zatěžuje, a jenž se jen tak nerozsype a nerozpustí. –
Krásný obraz! Na rozdíl  od zboží, které loď rovněž převáží, jej nelze směňovat – jednak je pro jiné neužitečný, 
tudíž na trhu bezcenný, jednak bychom se zvrhli do hlubin ihned poté, co bychom se jej zbavili . Možná jej však 
lze kousek po kousku – nikoli  bezhlavě, nýbrž velmi opatrně a postupně – nahrazovat, obměňovat, až posléze 

zjistíme, že naše rovnováha spočívá na něčem docela jiném než př ed časem?!

Uvedený příklad je pro pochopení sokratovské ironie opravdu nadmíru vhodný. Mimo jiné také ukazuje, jak i 
nedokonalé povrchní porozumění  se často sice opírá též o povrchní, odvozené významy – slov i  věcí, leč ty jsou 
přece jen nějak pravdivé a ne úplně nesmyslné.
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tudíž – řekne si – Sokrates nejenže ví, že protivníkovo tvrzení je vadné, ale i v čem a proč je 
chybné, jelikož bez toho by nemohl vypracovat a provést plán jeho vyvrácení. Staví se však 
v tomto bodu nevědomým, aby nás obmyslně zavedl do úzkých. Samotnou znalost mu snad 
vyčítat nelze, ale bylo by upřímnější ukázat přímo, v čem se mýlíme a proč. Do jaké míry je 
tento dojem oprávněný či do jaké míry je plodem literárního podání, můžeme naštěstí 
ponechat stranou, neboť v tomto bodu náš postup rozhodně žádnou podobnost vykazovat 
nebude. Aby však nadhozená otázka nezůstala zcela bez odpovědi, naznačme alespoň, kudy 
by se Sokratovi vstřícné vysvětlení mohlo ubírat. – Občas se dialogické umění Sokratovo 
směšuje s líčením odůvodňujícím hypotézu rozpomínání, jak ji nacházíme například v dialogu 
Menón ve známé scéně s otrokem. Zde je vskutku zapotřebí člověka věci již znalého, aby 
svými otázkami takříkajíc vedl duši nevědomého k prozření, náhledu. Podívejme se však 
blíže, k čemu a jak byly v antické geometrii používány axiomy a postuláty, a jaký je rozdíl 
mezi nimi. Pomůže nám to zvážit, zda a do jaké míry je uvedená námitka oprávněná. A též 
zda dojem vzbuzený oním líčením dialogu Menón můžeme vskutku připisovat Sokratovým 
dialogům obecně, čili jeho metodě.

Snad si smíme dovolit domněnku, že duch řecké antické geometrie je přítomný 
v Eukleidových Základech stejně jako v Platonově Menónu, byť přichází ke slovu 
soustavnějšímu, jasnějšímu a přesnějšímu. Potom by bylo možno dovolávat se smyslu, jaký 
v Eukleidově geometrii sehrávaly jeho postuláty a axiomy. Sokratův postup by se v tomto 
světle jevil jako přivádění k evidenci za pomocí souboru elementárních, rozumem nutně 
uznaných kroků, a otupilo se tím ostří otázky, zda a v jakém smyslu je toto rodící se 
porozumění uloženo v každé lidské duši ve skryté podobě, či přichází zvenčí, od koho a jakou 
měrou. Tyto úvahy bychom vykázali do oblasti filosoficko-teologické a spokojili se s uznáním 
přemáhající moci jak konečného nazření (na základě uvedených axiomů), tak rozumového 
vedení (pomocí některých axiomů a přijatých postulátů). Jestliže všechny axiomy sehrávaly 
úlohu základních evidencí, v nichž bylo uloženo porozumění pro jev velikosti geometrických 
objektů (tj. veličin délky, obsahu a objemu), přesněji porozumění určitému výkladu tohoto 
jevu, potom některé z nich plnily navíc službu pravidel bezprostředních úsudků a spolu s 
postuláty byly návody k takové evidenci a konstrukci jednoduchých objektů, která mohla být 
vykládána i jako jejich odkrývání, nikoli tvorba. Jednoduchá pravidla bezprostředních 
důsledků, kroků od jedné evidence ke druhé, nevývratnou silou rozumu nás vedou k cíli. 
Sledujeme-li pak konkrétní počínání Sokratovo v dotyčném dialogu, je případem právě 
takového postupu, jehož základy nacházíme v obecnosti u Eukleida.

Zásady (axiomy) 67

I. Veličiny témuž rovné i navzájem rovny jsou.
II. Když se přidají veličiny rovné k rovným, i celky jsou rovny.
III. A odejmou-li se od rovných rovné, zbývající části rovny jsou.
IV. A když se přidají k nerovným rovné, celky jsou nerovny.

67 Blíže viz Vopěnka, 2000, s. 37n.
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V. A dvojnásobky téhož vespolek rovny jsou.
VI. A polovičky téhož vespolek rovny jsou.
VII. A co se navzájem kryje, navzájem rovno je. 
VIII. A celek větší je než díl.
IX. A dvě přímky místa neomezují.68

Úkoly prvotné (postuláty) 69

1. Každé dva body lze spojit úsečkou.
2. Každou úsečku lze v obou směrech prodloužit.
3. Lze opsat kružnici kolem daného středu procházející daným bodem.
4. Všechny pravé úhly jsou si rovny.
5. Jsou-li dvě úsečky protnuty třetí tak, že oba její vnitřní na stejné straně ležící úhly dávají 

dohromady méně než dva pravé, pak jsou-li tyto dvě úsečky prodlouženy na tuto stranu, 
tak daleko jak je to nutné, musí se zde protnout.

Námitka 4: (první Hallova) Neměl-li Sokrates žádnou nauku k vyučování, neznamená to, že 
učitel, který používá jeho porodnický postup, nemá vyučovat žádný předmět?

Odpověď: Sokrates vskutku prohlašuje, že nemá nic, čemu by mohl vyučovat. To mnozí 
vykládají tím způsobem, že neměl sice žádnou nauku, ale zato působil výchovně a v tomto 
smyslu učitelem byl. Asi jako prohlašujeme za své učitele ty, kteří jsou nám příkladem, 
zvláště pokud jsme měli to štěstí být přítomni nebo se dokonce účastnit toho, v čem nám 
oněmi vzory jsou. Lze tedy v prvé řadě učinit rozlišení pojmu učitel. Dále se budeme muset 
vyrovnat s námitkou, zda přece jen i toto výchovné působení nepředpokládá, že osoba není 
učitelem žádného předmětu. Odpověď naznačují slova samotného Sokrata, když po trojím 
neúspěšném pokusu o definici vědění říká: „Jestliže se tedy budoucně budeš pokoušet, 
Theaitéte, otěhotnět jinými věcmi a pokud vskutku otěhotníš, budeš působením nynějšího 
zkoumání pln lepších myšlenek; pakli zůstaneš prázden, budeš méně obtížný svým druhům a 
mírnější, protože se rozumně nebudeš domnívat, že víš, co nevíš. Jedině tolik totiž zmůže mé 
umění a více nic.“ 70 Dosažení takových kvalit však zjevně není nijak vázáno na požadavek 
nevyučovat žádný předmět. To, co činí pojednávaný a projednávaný námět příhodným 
k osvojení podobné způsobilosti, zřejmě není nevázanost na jakýkoli předmět, nýbrž je to 
spíše jakási otevřenost probírané otázky, která svou povahou stěží vůbec nějakou konečnou 
odpověď umožňuje.

Námitka 5: (druhá Hallova) Je-li pro Sokrata tak zásadní překážkou peněžní odměna za 
rozhovor, neznamená to, že jeho metodu nelze používat a současně za svou činnost pobírat 
mzdu?

68 Vopěnka, 2000, s. 178n.

69 Blíže viz Vopěnka, 2000, s. 170n.

70 Theaitétos 210 b-c.
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Odpověď: Je příznačné, že tuto námitku by řada přednášejících byla ochotna připustit leda 
pro oživení výkladu, nikoli doopravdy. Nevysloveno zůstává: Přece si nikdo vážně nemyslí, že 
kvůli tomu, že chválím Sokrata a propaguji jeho metodu, bych se měl sám vzdát odměny, 
kdybych jej hodlal v jeho příkladu následovat? Měla by nám však být přinejmenším 
podnětem k zamyšlení, jakou úlohu ono odmítání peněz sehrává vzhledem k podstatě 
činnosti, a jaké jsou tedy jeho důvody. Tu by bylo na místě připomenout si smysl onoho 
Sokratova postoje. Na čem se zakládá a o jakých důsledcích nás míní zpravit? Můžeme-li dát 
na Xenofonta71, pak by šlo o volnost ve výběru času, námětu a osoby. To by si bylo možno 
vyložit jako snahu uchránit podmínky umožňující vznik příležitosti, vhodného okamžiku – ten 
není samozřejmě dán nějakým abstraktním bodem časoprostoru ani průsečíkem působení 
předpokládaných přírodních zákonů, nýbrž smysluplnou souvislostí výše zmíněných okolností 
dávající určité chvíli punc příhodnosti, tzn. možnosti, že se něco přihodí, něco nového zrodí.

Námitka 6: (třetí Hallova) Je sokratovská metoda sama naučitelná?

Odpověď: Anglické „That is a good question!“ lze do češtiny nejvýstižněji přeložit nikoli 
přímo a doslovně: „To je dobrá otázka,“ nýbrž jako: „To bych taky rád věděl.“ Čímž naznačuji, 
že i my tu stojíme před jistou překážkou. – Ovšemže jí nepůjde vyučovat ve smyslu předávání 
nauky. I kdybychom předpokládali, že dojde k správnému porozumění, nezakládá to ještě 
vlastní dovednost. Ocitáme se před týmž problémem jako Sokrates, když se pokoušel pátrat, 
jak to přijde, že žáci učitelů či potomci rodičů vyznačujících se určitými ctnostmi nemívají 
prostým jejich působením zajištěno osvojení odpovídajících kvalit. Samotný sebelepší 
přednes není s to způsobit porozumění, není-li komu dáno. Ještě více to platí pro předmět, 
který nemá podobu nauky. Ovšem už sám Aristoteles hned v úvodu Druhých analytik
rozlišuje vyučování (didaskalia) a učení (mathesis)72. Možná se nám tu však klade 
podstatnější otázka, nikoli prosté nápodoby dávného vzoru, nýbrž co by to vůbec mohlo a 
může znamenat být Sokratem v určité době a pro určitou osobu. Epiktétovi, který se snažil 
Sokrata napodobit a zastavoval kolemjdoucí s otázkou, zda se náležitě starají o svou duši a 
obecní záležitosti, odpovídali prý oslovení - dost možná oprávněně - na způsob: „Co je ti po 
tom?“73 Všimněme si, jak ironické zcela v Sokratově duchu je líčení dialogu Faidón, v němž 
ten, podle nějž se dialog jmenuje, vypravuje Echekratovi (což je taktéž skutečná osoba, 
pythagorejec z města Fliúntu) o posledních chvílích Sokratových, jichž byl svědkem a které 
ten strávil podle svého zvyku v rozpravě s přáteli: To, čeho jeho přátelé litují, a o čem jim 
naopak Sokrates svým příkladem dosvědčuje, že o to vposled nejde – totiž, že budou navždy 

71 „Nebral p eníze od těch, kteří toužili být s ním. Věřil, že si touto  nezištností uchovává svobodu, a o těch, kteří si 
za svou společnost dávali platit, říkal, že se sami prodali do otroctví, protože musí rozmlouvat s těmi, od nichž 

přijali peníze.“ XENOFÓN. Vzpomínky na Sokrata. Svoboda: Praha, 1972. I, 2, s . 6.

72 „Každé vyučování a každé učení pomocí rozvažování vychází z předcházejícího vědění. To je zřejmé, 
uvažujeme-li  o druzích vyučování i učení. Neboť jako se nauky získávají tímto způsobem, tak také každý 
z ostatních oborů dovednosti (technai).“ (Anal. Post. I , c. 1, p. 71a 1-4)

73 Rozpravy, kniha druhá, O dialektické obratnosti , ss. 154nn. Viz (Epiktétos, 1972).
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zbaveni potěšení s ním rozmlouvat – znovu ožívá v Echekratově výzvě k vyprávění. I ta je 
nesena bezděčnou touhou těšit se alespoň příběhem, když už nelze přímo žijícím člověkem. 
A i tu, navzdory Sokratově smrti a nepřítomnosti, skrze pouhé zpřítomňující vyprávění 
svědka oněch událostí, zažívají přítomní obrat od oné v jádru hédonistické touhy po potěše 
ke skutečnému cíli sokratovských dialogů, obratu duše od rozptylujícího připodobňování se 
tělesnému (tzn. „připodobňování duše tělu namísto bohu“) k duševnímu usebrání a jednotě, 
která překračuje obzor prožívaného světa.

Námitka 7: (Heidermannova) Sokrates nemá jasně formulovaný vlastní názor na věc, 
(doplňuji: nemůže být proto spolubesedníkům vzorem, jak si počínat při očišťování svých 
mínění od omylu).

Odpověď: Tuto původně žertem míněnou výtku, mající za cíl do současného odbornictví 
školských úřadů píchnouti (běží v ní o představu pravděpodobného výsledku inspekce na 
přednáškách jistého lektora S., učitele septimy), lze obrátit ve vážněji pojatý námět: Zda či 
v jakém ohledu úloha moderátora diskuse vyžaduje, aby dotyčný sám byl s to zastávat nějaký 
postoj, osobně se postavit za určité stanovisko. Ne nutně jako jeden z účastníků, nýbrž 
v zásadě, ve smyslu schopnosti. Vždyť vyhlašuje-li Sokrates svou „neplodnost“, neliší se pak 
od oněch porodních bab, které kdysi samy rodily, což výslovně sám uvádí, když poukazuje na 
svou podobnost74 s nimi: „Žádná žena vykonávající řemeslo porodní báby už sama nerodí, 
dříve však rodila, neboť bez vlastních zkušeností by nemohla dojít umění v té věci.“? (Theait. 
149 b-d) – V této věci nemusíme Sokrata nijak obhajovat, poněvadž naše pojetí dialogu 
nepředpokládá u nikoho výsadní postavení, jímž se vyznačovala role Sokratova. Jeho osoba 
je jakoby rozptýlena mezi všechny zúčastněné. Souhlasíme také, že zkušenost s vlastním 
duševním plozením je nikoli snad nezbytná, ale jistě důležitá a prospěšná všem zúčastněným 
bez rozdílu jejich úlohy v dialogu.

To byl tedy soubor filosoficko-didaktických otázek, jež by zastáncům disputace coby vzdálené 
dědičky sokratického způsobu tázání provozovaného pravděpodobně v Akademii mohly být 
kladeny. Odpovědět na tu vpravdě nejzásadnější, kterou přednesla Hannah Arendtová, však 
podle mého mínění ani není dobře možné s konečnou platností, nýbrž odpovědí může být 
jedině v důvěře v Logos provozovaná rozprava. Odvrátit nebezpečí, o němž její námitka 
hovoří, bude před námi jako stálá výzva, nikdy jako jednou provždy odbyté řešení. U jiných 
jsem se pokusil dát pro náš účel postačující odpověď. Proveďme ještě závěrečné zamyšlení 
nad Sokratovým významem a působením pedagogickým.

74 „Mé babické umění má všechny ostatní znaky jako umění jejich, liší se však od nich tím, že pomáhá k porodu 
mužům a ne ženám a že ošetřuje jejich rodící duše a ne těla. Ale nejdůležitější věc v mém umění je schopnost 
vším způsobem zkoušet, zdali mysl  mladého člověka rodí pouhý přelud a nepravdu či plod zdárný a pravý. Neboť 
tuto vlastnost mám i já  jako pomocnice k porodu: nejsem schopen  rodit moudrost, a co  mi už mnozí vytýkali, že 
se ostatních dotazuji, ale sám o ničem nic neprojevuji, protože v sobě nemám nic moudrého, to mi vytýkají po  
pravdě. Příčina toho je tato: bůh mě nutí pomáhat k porodu, ale rodit mi zabránil. A tak tedy sám nejsem nijak  
moudrý ani se nemohu vykázat nějakým moudrým nálezem, který by byl plodem mé duše; ale na těch, kteří se 
se mnou stýkají, je vidět, že někteří jsou nejprve zcela nevědomí, ale postupem styků že všichni, kterým toho bůh 
dopřává, dělají podivuhodné pokroky, jak se zdá jim samým i ostatním; …“ (Theait. 150 b-d)
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Protože sokratovský dialog není v ohnisku naší pozornosti, nýbrž nás zajímá jen coby původ 
aristotelského sylogismu, jako zdroj jeho smyslu a účelu, můžeme k vyrovnání se s potížemi, 
které by z této strany mohly vzniknout, využít práce, již za nás provedl někdo jiný.

Námětem článku Josefa Petrželky „Pedagogické aspekty sokratovského dialogu“ jsou otázky: 
Jak Sokrates přesně postupoval a co je podstatou jeho metody? Je možné hovořit obecně o 
„sokratovské metodě“ jako o jedné z pedagogických metod, a lze ji použít v současném 
vyučovacím či výchovném působení?

O Sokratově tázání se hovoří jako o vývratném (elenktickém) a porodnickém (maieutickém). 
Jako by se tu předjímalo, že takovým opravdu bylo. Pokud jde o vyvracení (elenchos), 
pochybnosti pravděpodobně nevzniknou, avšak co se týče porodnictví, bylo by třeba, jak již 
ukázáno, Sokratovu úlohu blíže prozkoumat.

Jak praví autor, ke zkoumání účinku Sokratových rozmluv se lépe hodí dialogy Platonovy než 
Xenofontovy, ve kterých se náš hrdina jeví být mnohdy spíše poučovatelem, mentorem. 
Východiskem mu jsou jednak ty, v nichž je Sokrates ukazován takříkajíc při díle (Charmidés, 
Alkibiadés I, Lysis, Lachés), jednak ty, v nichž je sama jeho metoda námětem (Menón, 
Theaitétos, částečně i Obrana Sokrata), včetně nepravých avšak dle předpokladu též jeho 
působení vystihujících (Theagés, Kleitofón).

Petrželka uvádí a porovnává názory dvou moderních pedagogů, L. Mojžíška a I. N. Kanakise, 
aby předvedl, jak na věc nahlíží moderní didaktika. Problémy náležitého zatřídění nás pálit 
nemusí, poznamenejme jen, že při tomto bádání je poukázáno na skutečnost, že sokratovská 
metoda má nejenom povahu podněcující76, nýbrž tím, že navozuje situaci, která vyvolává 
potřebu překonání, slouží též jako pomůcka, čímž by ji bylo možno řadit rovněž mezi metody 
expoziční. Dále se autor zaměřuje právě na poměr a význam výše zmíněných dvou prvků, 
vývratného a porodnického. Úvodem zmiňuje Hegela, který si jich výslovně všímá ve svých 
Dějinách filosofie a pokračuje až k námitkám, s jejichž obdobou jsme se setkali u Arendtové, 
totiž k otázce Sokratova porodnictví. Ze zprvu povrchnější úrovně Thrasymachovy výtky 
z Ústavy77, že Sokrates se druhých stále jen ptá a jejich odpovědi vyvrací, ale sám žádné 

75 Následující část je reflexí otázek a problémů přednesených v článku: PETRŽELKA, Josef. Pedagogické aspekty 
sókratovského dialogu. ProFil [online]. 2000, I, č. 3 [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 
http://profi l.muni.cz/03_2000/state_petrzelka.html

76 Na doklad je citováno místo z dialogu Menón, v němž otrok přisvědčuje, že mu nebyla způsobena žádná 
újma, když byl zbaven počáteční klamné jistoty, ale že naopak byl učiněn pokrok k samotné věci: „…nyní by se 
s chutí dal do hledání, když to neví, avšak tehdy se domníval, že by snadno a před mnoha lidmi a mnohokrát 

mluvil pravdu o dvojnásobném čtverci, kdyby tvrdil , že musí mít stranu dvojnásobné délky.“ (Men. 84 a-b)

77 Resp. 336 c, 337 a, 337 e.

http://profil.muni.cz/03_2000/state_petrzelka.html
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nedává, je vznesena otázka, zda Sokrates svým soudruhům vštěpuje nebo v nich samotných 
vyvolává nové poznatky. Dvě ukázky z Xenofonta78 se podle autora zdají nasvědčovat tomu, 
že Sokrates pouze „ukazuje známé věci v nových souvislostech“, což by snad při dobré vůli 
bylo možno ztotožnit s Mojžíškovými slovy o „rozpomínání a zajišťování nových vztahů“, 
které Sokratovu dílu připisuje, a s Hegelovým názorem, že Sokrates svým uměním pomáhal 
na svět myšlenkám, které jsou již obsaženy v každém vědomí, čímž má na mysli obecné 
představy o ctnosti, Sokratovými současníky dosud neuvědomělé. Jeví se nám tudíž tito býti 
optimisty, kdežto autor sám spěje k překvapivě skeptickému – a zdá se mi, že ne zcela 
sdostatek odůvodněnému, neboť na přílišném zdůraznění významu Sokratovy přítomnosti 
postavenému – závěru, že „výjimečnost Sokratovy osoby činí jeho působení na partnery i  
jeho metodu neopakovatelnou“ a úvahy o ní pak mající „smysl pouze z hlediska 
historického“. Za to je činěno odpovědným Sokratovo daimonion, prvek – k naší lítosti –
„zřejmě iracionální a jedinečný“. Než však k tomuto chmurnému výhledu dospěje, přece jen 
zaznamená řadu kladných bodů. Zkoumáním zejména dialogu Theaitétos, ale i dalších, je 
doloženo, že – ač v Sokratových rozmluvách převažuje prvek motivační – nutno proměnu 
dotazovaného pokládat za výsledek přesto pozitivní, byť se tu nejedná o předání nějakého 
poznatku. Tímto se plodem porodnického umění Sokratova stává nejspíš ona nová podoba 
prve zatvrzelého a v domnělém vědění uzavřeného člověka, který je zbaven „nejhoršího 
druhu nevědomosti“79, jež je u kořene všech chyb, totiž zdánlivé moudrosti, kdy „člověk něco 
dobře neví a myslí si, že ví“, čímž se opětně stává potenciálně prospěšným sobě i druhým. 
Neplatí o něm již nadále, že se nechce učit, domnívaje se, že věc už přec zná. Že to vskutku 
není záležitost ledasjaká, může dosvědčit i průběh leckteré diskuse mezi současnými 
věhlasnými učenci.80

Dostalo se nám tedy poučení, sic očekávaného, avšak nyní již odůvodněného, že výsledkem 
Sokratova působení není nějaký nový poznatek, nýbrž změna jednání a snad i celého 
způsobu života. Mrzí nás jen trochu, že si to nemůžeme ověřit, neboť ze tří zmíněných81

podmínek: 1. boží přízeň, 2. schopnost samostatně myslet, 3. Sokratova přítomnost, v první 
lze jen doufat a vycházet jí vstříc, o druhou se snažit a třetí možno naplnit dnes již leda 
v přeneseném slova smyslu.

Proč se sokratickou metodou a Sokratem vlastně zabýváme? – Nechceme-li pohřbít 
Sokratovu metodu spolu s jejím nositelem a odkázat ji k občasné exhumaci historikům 
filosofie či pedagogiky, musíme najít to, co z ní činí nebo může činit živé dědictví, které není 

78 Vzpomínky na Sokrata III, 3, ss. 99-101 a III. 5, ss. 105-111; podobně Euthydémos 278 e – 282 d; 288 d – 289 c

79 Soph. 229 c.

80 Viz kupříkladu polemiky: P. Vopěnka vs. V. Hořejší + R. Zahradník (Vesmír 83, s. 589nn, 2004/10; 83, s. 606nn, 
2004/11 a 84, s. 51nn, 2005/1), L. Hejdánek vs. S. Sousedík (Filosofický časopis, 1992, roč. 40, č. 4. s. 673-680.), 
P. Materna vs. J. Fiala (Vesmír 74, s. 94nn, 1996/2 a Vesmír 75, s. 153n, 1996/3), atd.

81 Viz Theait. 150 c-e.
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závislé ve své existenci na svém zůstaviteli… Tuto otázku položil již Platonův dialog Faidón: 
Co by mohlo znamenat „být Sokratem“ pro jiného člověka, na jiném místě a v jiném čase?

Totéž platí obecně o jakémkoli mysliteli, leč my se budeme v dalším zabývat spíše 
oživováním Aristotela než Sokrata, neboť nám půjde o disputaci, nikoli o dialog v podobě 
sokratické, byť jeho duch v ní bude přítomen díky tradici akademické duševní gymnastiky, jež 
jí dala život. Všímáme si zde tak rozsáhle sokratovské metody z toho důvodu, abychom si 
uvědomili, že mnohé z řečeného lze směle vztáhnout i na aristotelskou sylogistiku, je-li 
pojímána jako pokus o teoretické zvládnutí dialektické (nebo snad lépe: dialogické) praxe, 
nikoli jako formální systém popisující fyzické či metafyzické skutečnosti.
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IV. Kapitola: DISPUTACE (Dokazování, Argumentace, Rozprava)

Vůdčí myšlenkou této kapitoly je pokus nalézt v pojmu sémantického závazku klíč k přístupu 
nesvázanému s ontologicko-noetickými předpoklady jinými než těmi, které jsou obsaženy již 
v běžné řeči, s úmyslem položit tím současně základ k pochopení případných pozdějších 
formalizací či symbolizací a jejich zvláštních nároků a cílů.

Heslem kapitoly by mohlo být: Cílem mi není jistota nýbrž porozumění, a vyznáním nikoli 
Leibnizovo: Calculemus! - „Počítejme!“, nýbrž scholastické: Distinguemus! - „Rozlišujme!“

Mým záměrem je jednak přizpůsobení výuky logiky požadavkům argumentace v běžném 
jazyce, jednak snaha o využití moderní logiky a soulad obojího – teorie argumentace a 
přirozené dedukce. Existenci nějakého „tvrdého jádra“, na němž se tyto přístupy shodnou, 
považuji v lepším případě za úkol, rozhodně ne skutečnost.82 To, co následuje, jsou 
představy, kterými se snažím konkretizovat a vymezit, v jakém rámci by se mohlo postupovat 
a čeho se držet naplňování étosu logiky dialogu. Jedná se však dosud pouze o návrhy 
k uvážení, jimž by bylo zapotřebí připomínek, námitek či podnětných a kritických postřehů, a 
především praktické zkušenosti.

Máme před sebou tři možné přístupy: formální logiku, teorii argumentace a scholastickou
dialektiku, které přinášejí tři nadějné prameny inspirace – pravidla přirozené dedukce, 
zásady konverzační spolupráce a pravidla disputace. V jakém smyslu by mohly být, každý 
nějakým svým způsobem, nám ku pomoci?

IV. A. ODDÍL PRVNÍ: „POLOINTUITIVNÍ“ PŘIROZENÁ DEDUKCE – „formalistní“ přístup83

Určitou snahu přiblížit se k běžnému uvažování a zůstat přitom na půdě moderní formální 
logiky a tudíž moci využívat výhod, které s sebou kalkulační přístup nese, spatřuji v Jaurisově 
návrhu na podobu výuky elementární logiky. Miroslav Jauris (1998) z jedné strany kritizuje 

82 Což je má výhrada vůči závěru, který činí Petr Jansa (2003: s. 108): „Literatura, se kterou jsem se během 
zpracovávání jednotlivý ch témat setkal, mě překvapila tím, jak  ostré je dělítko mezi matematickým pohledem 
na logiku, filosofickým pohledem a pragmatickým pohledem, který nabízí teorie argumentace. Jedná se o tutéž 
logiku, a přesto je ka ždý pohled jiný. (…)  Přesto myslím, (…), že podstatné je z logiky právě to, na  čem se 
matematik, filosof a pragmatický uživatel jazyka shodnou, a že právě toto minimum by se mělo vhodným 
způsobem prezentovat středoškolákům.“ Naopak podepsat bych mohl: „Přitom za podstatný považuji nejen  

obsah tohoto minima, ale také způsob, jakým ho učitelé předávají.“ (Tamtéž.)

83 „Formalistním“ nazývám v těchto souvislostech takový přístup, který usiluje o předložení odvozovacích 
pravidel opírajících se o nějaký umělý znakový systém, čili  koneckonců o kalkul . Odlišuji jej od přístupu 
„argumentačního“ snažícího se poskytnout spíše soubor zásad zdravé argumentace plus kasuistiku.
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pojetí, které kromě výrokové logiky nepřináší nic než aristotelskou sylogistiku84, na druhé 
straně shledává obtížným úplný výklad o kvantifikátorech, tj. predikátovou logiku 85. Hledá 
řešení, které by obsáhlo vše, co lze řešit sylogistikou nebo booleovskou logikou, a přitom 
vedlo k dovednostem a návykům známým z tzv. přirozené dedukce. Svůj cíl charakterizuje 
jako pokus, jak ve výkladu dedukce proplout mezi Skyllou triviálnosti sylogistiky a Charybdou 
obtížnosti predikátové logiky. Nazývá jej polointuitivní přirozenou dedukcí. Polointuitivní ji 
označuje z toho důvodu, že ta ve svém postupu zčásti užívá vhledu a zčásti znalosti pravidel 
logického kalkulu.

Jeho návrh počítá s užitím níže uvedených pravidel:

(1) Pravidlo supozičního odvozování: Má-li dokazovaný závěr tvar implikace, přidej její 
přední člen k premisám a z této nové množiny premis odvoď zadní člen závěru.

(2) Pravidlo odvozování sporem: Přidej k premisám popření (negaci) závěru a z této nové 
množiny premis odvoď spor.

(3) Pravidlo odvozování bez újmy na obecnosti: Platí-li něco podle premis o libovolném 
individuu (tj. individuu libovolného jména), platí to podle týchž premis o každém 
individuu. (To znamená, jinými slovy: Když něco odvodíme o jednom individuu „bez 
újmy na obecnosti“, tj. aniž bychom o něm cokoli předpokládali, může to pak být 
vztaženo na všechna individua oboru úvahy.)

(4) Pravidlo odvozování s označením existujícího, čili pojmenováním: Dospějeme-li při  
odvozování k dílčímu výsledku o existenci nějakého individua jistých vlastností, 
můžeme si jej pojmenovat ještě nepoužitým jménem a pokračovat dál.

(5) Pravidlo odvozování po částech: Lze-li z nějakého souboru premis odvodit určitou 
disjunkci a je-li možné požadovaný závěr odvodit z onoho souboru obohaceného o 
kterýkoli její disjunkt, potom lze požadovaný závěr odvodit i z původního souboru.

Tato pravidla by si žáci osvojovali nejen v této „neformální“ podobě (tj. vyjádřená v běžném 
jazyce), nýbrž zapsaná symbolicky, v umělém znakovém jazyce logiky, tedy formalizovaná. 
Pokud jde o jejich popis v přirozeném jazyce, stál by – řekl bych – na rozhraní toho, co jsem 
nazval „důkazními strategiemi“ či vzory důkazů, tj. způsobů, jimiž bývá obecná idea důkazu 
uskutečňována při konkrétním provedení, a neformalizovaně (třebas i symbolicky, tzn. 

84 Jedná se o názor protikladný zjištění Kamily Bendové, která v úvodu své Sylogistiky (1998: s. 6) vyznává: 
„Několikrát jsem vedla ku rsy logiky pro studenty, kteří neměli rádi matematiku ani formalizaci, ale přesto byli  
schopni činit správné – logické – úsudky. Přemýšlela  jsem, co všechno z logiky k správným logickým úsudkům 
potřebují. Dospěla jsem k závěru, že je to část výrokového počtu, sylogistika a zápory.“ - V Eulerových, 

Vennových, či Carrollových diagramech pak spatřuje možnost vyložit sylogismy bez zbytečné formalizace.

85 Má na mysli  zejména podmínky kladené na použité proměnné při dosazování v odvozovacích pravidlech, čili 
pro tento účel potřebný výklad volných a vázaných proměnných, a účinného dosahu kvantifikátoru ve formul i.
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znakově) vyjádřených odvozovacích pravidel, která by představovala jednotlivé, možné 
elementární kroky v důkazu.

M. Jauris objasňuje: Obecně je odvození záznamem soustavného uvažování, při kterém 
vycházíme z daných premis a postupným získáváním dílčích závěrů, podle daných pravidel,  
směřujeme a posléze dospíváme k nějakému závěru předem vyhlédnutému. Jakmile jej 
dosáhneme, odvozování končí, a pokud jsou všechny úsudky v odvození správné, pak závěr 
vyplývá z premis. Jedná se tedy o postup umožňující nám ujistit se, že závěr z premis vskutku 
vyplývá. Pokud jsou navíc premisy pravdivé, máme záruku, že se jejich pravdivost na závěr 
použitým řetězcem kroků přenese. Mnozí lidé se snaží vyřešit otázku po vyplývání závěru z 
premis jednorázovým uhádnutím, na základě dojmu. V tom jsou navíc sváděni zdáním 
pravdivosti či nepravdivosti závěru, o nějž jde koneckonců především. To je však oprávněné 
pouze v případě velmi jednoduchých problémů. Složitější úvaha vyžaduje rozložení na řadu 
jednoduchých, dobře kontrolovatelných kroků. A ty je zapotřebí pevně a zřetelně uchopit, 
v tom se formální logikové, moderní i tradiční, shodnou.

Záměrem Jaurisova výkladu je ukázat přednosti soustavného uvažování „krok za krokem“ 
proti snaze jednorázově vytušit závěr. Přechod k plně formálním krokům pak přináší příslib 
naprosté jistoty a dostatečnosti se zřetelem k postupům v oblasti vědy. Osobně bych 
upřesnil: přírodních věd.

Hlavních důvodů pro upřednostnění svého přístupu před sylogistikou86 uvádí autor pět: 1) 
Vyžaduje určitou avšak minimální dovednost v zacházení s kvantifikátory, 2) pokrývá veškeré 
správné sylogistické usuzování, 3) lze jej plynule zdokonalovat, 4) rozhodovací algoritmy 
nejsou čistě mechanické, ale vyžadují pochopení správnosti kroku, 5) umožňuje začlenění do 
širšího rámce problematiky odvozování, jež vysokoškolské studium vyžaduje.

Vidím zde však jedno podstatné úskalí, řekněme filosofické, totiž orientaci na výhradně 
kalkulační pojetí racionality, (což ovšem souzní jak s úsilím moderní logiky, tak s původní 
Leibnizovou ideou!) a jedno obecné, dejme tomu jazykové: nezbytnost (generálního) přepisu 
přirozené řeči do zvoleného znakového jazyka obnášející logicko-sémantickou kategorizaci 
jejích výrazů. To je problematické zejména tehdy, jsou-li v ohnisku našeho zájmu – jak 

86 Proti postupu svému staví při tomto porovnání sylogistická „metajazyková“ (míněno: neformulova ná 
v symbolickém jazyce, nýbrž platná o něm) kriteria kladená na správný sylogismus. Namítá: „Student, ten 
průměrný a horší, nechce myslet; chce návod k mechanickému vyřešení úlohy. Nejsem si jist, zda mu gymnázium 
v této nechuti k uvažování a náklonnosti k algoritmu nevychází až příliš vstříc. Sylogismus i obvyklý  
polysylogismus je příliš krátký na to, aby se na něm student mohl učit deduktivnímu uvažování. Navíc, zná -li  pro  
sylogistiku nějaký algoritmus rozhodnutí (a je těžké představit si , že bychom mu a lgoritmy rozhodnutí zataji li), 
už jej stěží přimějeme k deduktivnímu uvažování. Oproti tomu ná mi předložená va rianta přirozené dedukce je 
právě vodítkem k deduktivnímu uvažování, trpělivému analytickému myšlenkovému postupu, který je v principu 

obdobný jako deduktivní uvažování ve vědě.“ (Jauris 1998: s. 34)

Poznámka: Zde je možná námitka: … A to právě není! Deduktivně je ve vědě zaznamenáván až výsledek úvah, 
avšak neprobíhají tak ony samotné, ani  takto spolu vědci nepolemizují. Obojí se naopak děje „vzestupně“, 
ascendenčně, což ovšem neznamená, nebo přinejmenším znamenat nemusí induktivně.
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neustále zdůrazňuji – společenské a nikoli pouze přírodní vědy, běžná argumentace a ne 
popis skutečnosti pomocí matematických modelů. Zkrátka, přínos logiky poslání občana a 
člověka, ne toliko odborníka či dokonce jen přírodovědce, popř. technika.

Vůči předloženému návrhu se proto vymezuji v těchto ohledech: Přijímám vyzdvižení ideje 
důkazu jako krok po kroku jdoucí úvahy, postupující v každém z nich podle některého ze 
seznamu předem daných a přijatých usuzovacích pravidel. Uznávám též potřebu nějaké 
kategorizace důkazních vzorů, popř. seznamu odvozovacích pravidel a logických zákonů. 
Domnívám se, že na podobném seznamu se logikové většinou shodnou. (Budou tam náležet 
de Morganovy zákony o negacích ve výrokové a predikátové logice, zákony transpozice a 
negace implikace, pojem obrácené implikace, úsudková pravidla modus ponens, popř. též 
modus tollens, disjunktivní úsudek čili pravidlo odstranění disjunkce.)

Pochybuji ovšem, že by se propedeutika logika měla ubírat směrem, který se jeví užitečným 
nanejvýš pro studenty přírodních věd a to ještě jen těch, které mají dostatečně 
formalizovaný či matematizovaný předmět zkoumání. Tento směr by pouze neměla uzavírat. 
Porozumění by však měla zakládat na něčem, co spojuje logiku s běžnou řečí, a především 
s argumentací, a co je schopno uvést i do přístupu formálně kalkulativního. Oním základem 
by měl být pojem sémantického závazku.

K jednotlivým výše uvedeným důvodům upřednostnění jeho přístupu před sylogistikou:

1) Dovednost zacházení s kvantifikátory by měla zůstat zachována. Vzhledem k tomu, že 
součástí látky by mělo být i pojednání vícenásobné kvantifikace, relačních výroků a de 
Morganových zákonů o negaci existenčního a obecného výroku, v určité intuitivní formě i 
usuzování „bez újmy na obecnosti“ a „pojmenováním“, neměla by účinnost osvojovaného 
aparátu doznat újmy. Otázkou nicméně zůstává, s jakou hloubkou formalismu výklad spojit.

2) Výše uvedené by mělo být odpovědí i na tuto námitku. Vtělením Jaurisova návrhu může 
být sylogistika rozšířena. Není přece nutné pojednávat sylogistiku zcela v tradičním, 
aristotelském rozsahu a podobě jako tomu bylo v minulosti. Ostatně, z předpokladu 
potřebnosti a užitku srovnání různých pojetí logické formy vychází i náš návrh samotný.

3) Oním „plynulým zdokonalováním“ je u Jaurise ve skutečnosti míněno postupné osvojování 
moderní formální logiky. Užitečnost takového směřování, pokud se týká dovednosti 
v zacházení s formálním aparátem a ne pouze porozumění, považuji za pochybnou. Jednalo 
by se v takovém případě prostě jen o postupné uvádění do studia moderní formální logiky, 
ne o zdokonalování v umění rozpravy, o kterou nám jde.

4) Jauris tu má pravděpodobně na mysli srovnání s metalogickými kriterii správného 
sylogismu a ověřování pomocí diagramů. Není jasné, proč by rozhodovací algoritmy moderní  
formální logiky měly být pokládány za méně či více „mechanické“, nebo vyžadující méně či 
více pochopení správnosti kroku. U obojího se jedná o počáteční pochopení podstaty a 
nabytí zkušenosti při aplikaci. Ta se postupem času stává více rutinní záležitostí, ale rozdíl 
algoritmů moderní a tradiční logiky nespočívá v míře jejich mechaničnosti. Ta ovšem může 
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být dána způsobem výkladu a procvičování. Navíc tu jsou dvě neopominutelné přednosti 
diagramů: Jednak mohou poskytovat evidenci správnosti úsudků pokládaných za 
elementární a tudíž nepřístupných dalšímu rozboru, jednak jsou použitelné i pro odhalování 
úsudků nesprávných. Ty a nikoli metalogická kriteria správného sylogismu bývají nejčastějším 
rozhodovacím algoritmem.

5) „Začleněním do širšího rámce problematiky odvozování, jež vysokoškolské studium 
vyžaduje“ se zde ovšem opět míní odvozování v rámci nějakého formálního systému 
moderní logiky, nikoli usuzování v přirozeném jazyce. Pro společenskovědní obory bych to 
pokládal za obecně vzato neužitečné. S určitými výjimkami, jimiž může být např. 
nevyhnutelnost obeznámenosti s analytickou filosofií ovlivněnou vývojem moderní logiky.

IV. B. ODDÍL DRUHÝ: KLAMY A VADY V USUZOVÁNÍ - „argumentační“ přístup

Značnou, často zcela převažující část teorie argumentace zabírá třídění argumentačních vad 
a klamů a z něj vycházející kasuistika. Počátek tohoto přístupu lze vysledovat u Aristotela, 
konkrétně v 9. knize jeho Topik, totiž ve spise O sofistických důkazech. Aristoteles tam 
rozděluje sofismata do dvou základních skupin: (1) ta, jež jsou závislá na jazykovém vyjádření 
a (2) ta, jež na jazykovém vyjádření závislá nejsou. Do první skupiny pak řadí víceznačnost 
slov a vět, tedy výrazů a výroků (ekvivokaci a amfibolii); ostatní bychom mohli nazvat 
souhrnně chybnými výklady (interpretacemi) a jsou u něj silně spjaty s řečtinou a jejími 
zvláštnostmi. (Jedná se o chybné spojování či rozdělování slov, chybný přízvuk, popř. důraz, a 
chybný tvar slovního vyjádření, což všechno má dopad na správný výklad smyslu sdělení.) 
Zajímat nás mohou např. z hlediska posunu dokazované teze čili předmětu sporu. V běžné 
argumentaci dochází kupř. k záměnám různého významu výrazu „moci“ – jako vlastní 
schopnosti něco udělat, dovolení, neexistence vnějšího donucení apod. Druhou skupinu tvoří 
vady či omyly dodnes známé pod svými pozdějšími latinskými názvy:  1. omyl případků 
(fallacia akcidentis), kdy se nahodilá vlastnost vztahující se na predikát přisuzuje též subjektu 
výroku, 2. chybné tvrzení něčeho podmíněného nepodmíněně čili omezeného neomezeně 
(fallacia secundum quid et simpliciter), 3. opomíjení zkoušky (ignoratio elenchii), což 
představuje prokazování něčeho jiného, než co mělo být prokázáno. Nejčastěji se jedná o 
posun (zeslabení, zesílení, záměna za jinou) teze či námětu sporu, 4. mylné vyplývání 
(fallacia consequentis), obecně vzato nesprávný úsudek, u Aristotela chyby plynoucí ze 
záměny implikace za implikaci obrácenou, 5. argumentace kruhem (petitio principii) 
spočívající v tom, že se v předpokladu pokládá za dokázané či vyvrácené to, co má být teprve 
dokázáno či vyvráceno, 6. omyl domnělé příčiny (fallacia non causa pro causa) značí „není 
důvodu pro příčinu“ a spočívá nejčastěji v záměně časové následnosti za příčinnost, tj. vadě 
zvané „poté, tudíž proto“ (post hoc ergo propter hoc), a konečně 7. chyba sdružených otázek 
(fallacia plurium interrogationum ut unis), doslova: mnoha otázek v jedné. Mimo tyto dvě 
skupiny stojí ještě třetí, nevěcná argumentace – k člověku (ad hominem) namísto k věci (ad 
rem) – což zahrnuje směsici útoků či znevážení soupeře nebo jeho stanoviska.
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Aristoteles se ovšem ne vždy vyjadřuje dost jasně, takže pramenem je spíše na jeho základě 
vzniklá tradice než přímo jeho dílo samotné.

T. E. Damer (1995) se pokusil tradiční výklad klamů a vad v argumentaci pojednat jako 
prohřešky proti  čtyřem hlavním kriteriím správné argumentace: 1) relevanci premis, 2) 
přijatelnosti premis, 3) dostatečnosti premis na podepření závěru a 4) účinnému vyvrácení 
nejsilnějších námitek proti našemu stanovisku. Zkrátka, premisy dobrého argumentu musí 
být relevantní vzhledem k pravdivosti závěru, přijatelné pro zúčastněné, poskytovat závěru 
dostatečné zdůvodnění (tzn. oporu) a argument by se měl též vyrovnávat s nejsilnějšími 
námitkami proti závěru.

Nadto sestavil „kodex“ (viz PŘÍLOHU 1) pravidel87 pro účelně vedenou racionální diskusi 
(předpoklad omylnosti, závazek hledání pravdy, přijetí důkazního břemene, zásada 
vstřícnosti, zásada jasnosti, princip relevance premis, princip přijatelnosti premis, princip 
postačujícího zdůvodnění čili dostatečných důvodů, princip namítání, zásada 
usnášeníschopnosti, zásada zdržení se soudu, zásada přezkoumatelnosti), doplněný 
příslušnými příklady. Snaží se tak spojit přirozenou sémantiku a pragmatiku praktické 
polemiky.

Tento pokus by bylo možno dobře sloučit či doplnit pojednáním konverzačních implikatur s
navazujícím výkladem Griceových zásad konverzační spolupráce. Oboje „prodlužuje“ 
sémantiku do oblasti pragmatiky. Vzhledem k tomu, že se míníme pohybovat v prostředí 
přirozeného jazyka, nemůže být předěl mezi nimi ostrý.

Jedná se o specifikaci zásady všeobecné – „Učiň svůj příspěvek takovým, jak je požadováno 
ve chvíli, kdy je pronášen, se zřetelem na účel nebo směr rozmluvy, na které se podílíš.“
(Jauris 2002: s. 41) „Tvá výpověď má být pro rozmluvu takovým přínosem, jaký je v dané 
etapě očekáván z hlediska výměny sdělení, jíž se účastníš.“ (Szymanek 2003: s. 161) – do čtyř 
nižších, speciálních, konkrétnějších:

1. Zásada KVALITY: Vynasnaž se učinit svůj příspěvek pravdivým; zejména
(a) neříkej nic, o čem jsi přesvědčen, že to není pravda
(b) neříkej nic, pro co nemáš přiměřené odůvodnění

2. Zásada KVANTITY: Poskytuj právě tolik informace, kolik je v dané chvíli nezbytné
(a) učiň svůj příspěvek natolik informativní, nakolik to žádá účel dané rozmluvy (tzn. splň 

nutnou míru informativnosti)
(b) nečiň svůj příspěvek informativnějším, než je zapotřebí (tzn. nepřekračuj postačující 

míru informativnosti)

3. Zásada VZTAHU relevance: Mluv k věci; nepronášej výroky, které jsou z hlediska námětu 
nepodstatné.

87 Pokud se zásady týkají přímo oněch čtyř kriterií správné argumentace, nazval jsem je kvůl i  odlišení principy.
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4. Zásada (ZPŮSOBU) způsobnosti (manner): Snaž se být srozumitelný; zejména
(a) vyhýbej se nejasnosti
(b) vyhýbej se víceznačnosti
(c) buď stručný
(d) zachovávej soustavnost
(e) buď zdvořilý

Z hlediska logiky dialogu je důležité zjištění, že pravidla určující obsah sdělení (a jeho 
důsledky), jež je určitým tvrzením vyjádřen, čerpají lidé ze dvou zdrojů: (A) pravidel 
sémantiky a (B) zásad pragmatiky.

Jak nás Jauris (2002: s. 42) upozorňuje: „Grice netvrdí, že lidé vždy tyto zásady dodržují,  
prohlašuje nicméně, že lidé předpokládají jejich dodržování všude tam, kde účastníci dialogu 
chtějí, aby rozmluva plnila obvyklý informativní účel. Nejedná se tedy o pravidla sémantická, 
nýbrž pragmatická: účelem těchto pravidel je vyjádření zásad, kterými je třeba se řídit, aby 
sdělení v rámci rozmluvy bylo dostatečně informativní, kooperativní a přitom stručné.“

Szymanek (2003: ss. 160-163) rozlišuje trojí způsob užití těchto zásad: přímé, kdy je důsledek 
vyvozován z předpokladu, že se jimi mluvčí řídí, nepřímé, které vychází ze skutečnosti, že 
jejich zakotvení je natolik silné, že případné okázalé porušení je vykládáno způsobem, který 
zachovává hlavní, obecné pravidlo, a vadné výpovědi rozumí jako zvláštnímu znamení, které 
říká: „Pozor, moje tvrzení obsahuje dodatečné sdělení, domysli si, jaké.“ A konečně zneužití
tím, že se předkládá informace, která je doslovně vzato pravdivá, ale obsahuje nepravdivou 
konverzační implikaturu.88

Nevýhody těchto přístupů spočívají obecně v tom, že neexistují způsoby, jak nade vší 
pochybnost zjistit, zda nějaká z uvedených zásad nebyla porušena. Většina logiků by možná 
dokonce prohlásila, že se zde vůbec nejedná o logiku, jelikož pravidla nijak nevymezují  
vyplývání, jež se děje „silou formy“. Námitka by tedy zněla: Jedná se o pouhou, byť dobře 
srozumitelnou kasuistiku, která neposkytuje žádný návod na použití. Též některé pojmy jsou, 
jak už tak tomu v běžné řeči bývá, poněkud neurčité. Především právě z onoho výše 
zmíněného hlediska, že neposkytují pevně uchopitelný algoritmus umožňující kýžené 
rozhodnutí. Co například znamená, že je premisa relevantní vzhledem k závěru? Jak to 
zjistíme? – Můžeme se kupř. pokusit převést problém spojený s tímto pojmem na problém 
popsatelný pomocí pojmu pravdivosti: Premisa je vůči závěru irelevantní právě tehdy, když 
změna její pravdivosti nemá žádný vliv na změnu pravdivosti závěru. Jinými slovy, závěr je 
pravdivý či nepravdivý bez ohledu na případnou pravdivost či nepravdivost dotyčné premisy. 
Moc si tím však nepomůžeme, poněvadž pojem vyplývání nedokážeme v přirozeném jazyce 
ostře a pevně uchopit, potřebujeme k tomu běžný jazyk nějak upravit, pojmout logickou 
formu a argument standardizovat89 do deduktivní podoby. K přednímu členu implikace: 

88 K tomu viz též kapitolu VII. EXEMPLA, v oddíle B. příkladů: 6. Jansův vtip.

89 To značí především vyčlenit premisy a závěr, dále pak postihnout logickou formu. Výsledkem je úsudek.
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„Jestliže platí, že kdykoli jsou všechny premisy pravdivé, je pravdivý i závěr, potom je úsudek 
správný,“ se obvykle dodává „… a jestliže spolu premisy a závěr významově souvisejí,“
kterýžto dodatek nejsme s to uchopit účinným, tj. obecným a rozhodnutelným způsobem. 
Nemáme proto k mání právě tu část definiční ekvivalence správného úsudku, kterou bychom 
jako kriterium potřebovali. Můžeme nicméně alespoň užít negace obrácené implikace 
k rozpoznání úsudku nesprávného: „Jestliže jsou všechny premisy pravdivé, a závěr úsudku je 
přesto nepravdivý, potom se nejedná o správný úsudek.“

Výhodou je naopak to, že se drží v běžném jazyce probíhajících polemik. Předmětem popisu 
zde nejsou abstraktní modely teorie tříd, ale skutečná argumentace.

Proč soudím, že je nám to málo též rozsahem? – Podobně jako má moderní logika sklon 
soustředit se – aristotelsky řečeno – na tématiku Prvních analytik (tj. nauku o úsudku) a vše 
ostatní vykazovat do jiných oborů: do filosofie logiky, teorie vědy, teorie argumentace, tak 
přístup omezující se na probírání klamů a vad je zúžením na námět Topik, včetně a zejména 
jejich údajně 9. knihy – spisu O sofistických důkazech. Obojí jsou pro potřeby rozboru 
usuzování a odůvodňování v běžném jazyce nedostatečné krajnosti.

IV. C. ODDÍL TŘETÍ: DOVEDNOST DISPUTACE – „scholastický“ přístup90

Mostem mezi dvěma výše zmíněnými kraji by se mohla stát, soudím, technika filosofické 
disputace provozovaná scholastickou tradicí a kořenící v Aristotelově teoretickém zpracování 
jeho zkušenosti z akademické duševní gymnastiky. Prvním podnětem obrátit pozornost tímto 
směrem pro mne byl příspěvek Marty Vlasákové (2002: s. 93-69) z konference ORGANON III. 
(Pec pod Sněžkou, 2001). Od počátku mne zaujal jak jasným vyjádřením úkolu učitelů logiky
citovaným v úvodu91, kterého podle ní nelze dosáhnout současnou podobou výuky logiky, tak 
i zvoleným záměrem: poukázat na scholastické metody, které by pro tento úkol mohly být 
podnětné. V úvodu jsem též zmínil, jak autorka vyjádřila jádro problému. Podívejme se nyní,  
co konkrétně spatřovala na scholastických metodách přínosného. Důvodem této její volby, 
byla skutečnost, že – jak píše – scholastika dokázala logiku využívat v ostatních vědních 
oborech, a že podoba výuky i vědeckých pojednání byla zaměřena na to, aby se současně 
s daným problémem cvičila i dovednost polemiky a argumentace.

Předně obrací naši pozornost jednak k scholastickému vědeckému pojednání – tzv. kvestii, 
jednak k psanému rozboru, z něhož pak vycházela obhajoba řešení problému v disputaci. 
Připomíná jejich strukturu, která zahrnovala nejen jasné vymezení problému formou otázky, 

90 Celý tento oddíl se opírá zejména o skvělý starší Sousedíkův článek (1967: ss. 132-152), učebnici dvojice 
L. Novák – P. Dvoř ák (2007) a pojednání J. Fuchse (1993). Všechny případné vady či nedostatky však jdou na 

můj vrub.

91 „Vést studenty k schopnosti plně využívat aparátu současné logiky při běžném usuzování a argumentování.“ 
(Cit. článek, s. 64.)
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ale ještě před vlastní odpovědí i uvedení námitek případných odpůrců a naopak přívrženců, 
včetně nejstručnějšího odůvodnění jejich stanovisek, a zodpovězení těchto námitek závěrem 
výkladu. U rozboru nadto i vymezení užitých pojmů a předpokladů, utřídění a objasnění 
argumentů potřebných k řešení, kromě závěru též dodatky a poznámky.

Zjevným přínosem dodržování takové předepsané formy by bylo: odkrytí logické kostry 
argumentace; důraz na odůvodňování ve smyslu předkládání tvrzení vyplývajících z dříve 
přijatých předpokladů; vědomí, že protichůdné názory nejen existují, ale bývají i nějak 
podloženy a je zapotřebí se s nimi vyrovnávat; činné osvědčení trpně získaných znalostí.

Zajisté se vzápětí mohou vynořit námitky, že současný logický aparát není určen k usuzování 
a odůvodňování v běžném jazyce, a že je otázka, zda by jej vůbec šlo takto pojmout. A také, 
že zatímco tehdy mohly jít využitelnost pro vědu a rozpravu v přirozeném jazyce ruku v ruce, 
dnes možná nelze dosáhnout obojího zároveň a nutno se rozhodnout pro tu či onu cestu. 92

Zaměřit se na logické rozbory argumentací, které by se tak staly cvičištěm „užité“ logiky se 
mi jeví jako dobrý nápad. Neřeší však jádro našeho problému, nýbrž přesouvá do těla 
artikulu. Neboť: jakými odvozovacími pravidly by byla prováděna argumentace? Snad 
sylogismy? – Až takový návrat ke scholastice autorka s největší pravděpodobní na mysli 
nemá.93 Tedy pravidly přirozené dedukce moderní logiky? – Ale to bychom se ocitli opět na 
počátku úkolu, jelikož ta používají umělý znakový jazyk moderního formalismu, včetně –
alespoň implicitně – jeho sémantiky. A pokud bychom setrvali v přirozeném jazyce bez 
jakýchkoli úprav, čím by se situace změnila oproti současnému stavu? Snad tím, že by se 

92 Poznamenejme, že na celou záležitost se lze dívat i z odlišného hlediska, než zde upř ednostňuji já. Jedná se o 
problém odlišného předmětu. Učiňme srovnání: Až do 19. století se algebrou rozuměla nauka o řešení rovnic. 
Ta poté rozšířila svůj předmět díky pracím Abela a Galoise a dnes bychom mohli  algebru právem považovat za 
nauku zkoumající relace a operace na libovolných množinách. Nejde však především o rozšíření předmětu, 
nýbrž o jeho jiné ustavení. Zatímco dříve byly rovnice pojímány jako nástroj k řešení úloh vyjádřených v běžném 
jazyce, později jsou nahlíženy jako prvky tvořící matematickou strukturu, která je sama předmětem zkoumání. 

Obdobná situace nastala v případě logiky.

Mezi „matematicky“ a „filosoficky“ zaměřenými logiky se vede debata (v ČR např. konference v Hejnicích, 
„Logika mezi fi losofií a matematikou“, 1. až 4. 5. 2008 – Libor Běhounek a Petr Cintula vs. Jaroslav Peregrin, 
případně zastánci TIL), zda formalizace správného usuzování přirozeného jazyka je vskutku výsadním 
předmětem, anebo se jedná jen o zvláštní případ kalkulů, kdežto v obecnosti by mělo jít o studium přenášení 
vcelku libovolných kvalit (tzn. nejen pravdivosti) mezi výrazy libovolného daného jazyka. Z tohoto úhlu pohledu 
by matematický přístup představoval logiku obecně, zatímco fi losofický by byl pouze jakousi logickou analýzou 
či rekonstrukcí běžného jazyka čili  částí formální sémantiky. Prostředečnost formálních kalkulů je tak nahlížena 
nikoli  jako odcizení se vlastnímu účelu a předmětu logiky, nýbrž jako doklad toho, že dřívější logika se věnovala 

jen zlomku pole, které má být obděláno!

93 Jako příklad správného přístupu uvádí a chválí knihu Argumenty filosofické logiky (Kolář, 1999), která subjekt-
predikátovou logickou formu výroků rozhodně neprotěžuje. Z toho můžeme usuzovat, že jde o apel na celkovou 
logickou stavbu výkladu či pojednání, nikoli  přímo a nutně na určitý způsob odvozování nebo pojetí logické 
formy. Také vyjádření: „(…) plně využívat aparátu současné logiky (…)“ – viz cit. v poznámce výše – hovoří, 
domnívám se, jasně.



92

takto diskutovalo o problému, který by již byl vyjádřen deduktivně? Tu bychom narazili hned 
na dvě další otázky: Nebyli bychom v takovém případě omezeni na projednávání takových 
záležitostí, které lze nějak smysluplně postihnout právě jen oním prve kritizovaným 
moderním formalismem? A nevrací nás takovéto pojednávání sporné otázky, námětu
diskuse vlastně na začátek úvahy, totiž k výhradám vůči osvojování moderního logického 
aparátu kvůli jeho vysoké míře formalismu a odtažitosti od běžného jazyka?

Mou ideou zde je – zhruba řečeno – využití scholastické disputační techniky, ovšem tak, aby 
neodráželo žádné noeticko-ontologické předsudky, nýbrž jen zcela všední sémantické 
závazky, které na sebe diskutující berou, kdykoli pronášejí nějaká tvrzení či úsudky. Dost 
možná, že nejrozumnější by v takovém případě bylo setrvat u dávného scholastického pojetí 
a způsobu zápisu logické formy. Otevírá se však i možnost zaujmout odlišný přístup k logické 
formě usuzování o problému (tj. „čím a jak“; míněno: pravidel diskuse a užívaných úsudků) a 
logické formy problému samotného (tj. „o čem“; rozuměj: námětu, sporné otázky).

Prohlédněme si proto blíže rámec, v němž byly mody správných úsudků dříve uplatňovány.

S tezí k obhajobě sice přicházel zastánce-proponent (tzv. defendent, respondens), odpůrce-
oponent (tzv. opponens, arguens) však hrál v disputaci, pro nás překvapivě, úlohu aktivnější 
– sestavoval a hájil proti námitkám důkaz vyvracející zastáncovu tezi, kdežto zastánce vlastně 
nic nedokazoval, nýbrž jen bránil svou tezi tím, že částem odpůrcova důkazu vytýkal vady. 94

Prvním krokem zastánce tedy bylo předložení teze. Na něj reagoval odpůrce sestavením 
úsudku dokazujícího výrok tezi protikladný. Kdyby se jednalo o správný úsudek s pravdivými 
premisami, byla by zastáncova teze vyvrácena a ten poražen, neboť ze dvou protikladných 
výroků platí vždy právě jeden. Jeho úkolem proto bylo tento odpůrcův důkaz postupně 
napadat, kdežto odpůrce jej prohluboval a bránil. Pak již se oba střídali v těchto krocích, 
které lze obecně nazvat „výtka odpůrcovu důkazu“ a „prokázání neoprávněnosti zastáncovy 
výtky“. Existovalo několik druhů možných výtek zastánce odpůrci a podle nich se též lišila 
odpůrcova obrana. V zásadě však v nich můžeme rozlišit dva základní druhy: útok proti  
pravdivosti některé premisy a útok proti správnosti úsudku.

Co se rozumělo důkazem? Co znamenalo vytknout důkazu vadu? A jak se prováděl důkaz 
neoprávněnosti této výtky?

Podat důkaz95 výroku znamenalo vyslovit správný úsudek, nejčastěji sylogismus, (1) jehož 
forma odpovídala některému z uznávaných modů, (2) jehož premisy byly pravdivé a (3) jehož 

94 Stanislav Sousedík (1967: ss. 134n) k tomu dodává: „Třetí osobou dramatu byl předseda (praeses), jenž měl 
být vědecky odborně vyspělejší než oba předchozí a jehož úkolem bylo nikoli  snad disputaci usměrňovat (ta totiž 
byla usměrňována svými vlastními zákony), nýbrž být nápomocen zastánci, ocitl-li se snad náhodou v tísni. 
Zastánce a předseda tak nejsou dvě osoby, nýbrž vlastně jakoby jen jedna. Situace vypadala pravděpodobně 

většinou tak, že předseda byl učitelem zastánce a zároveň autorem tezí, které byly při disputaci probírány.“

95 Slovníček. Názvy, jimiž se označovaly jednotlivé části sylogismu, a jejich význam: Celý sylogismus obsahuje 
vždy právě tři  termíny a tři  soudy – dvě premisy a závěr. (Řeč je o úplném, prostém sylogismu.) Vyšší termín 
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závěrem by byla dokazovaná věta. Když odpůrce provedl důkaz určité věty, bylo na zastánci, 
aby se k důkazu vyjádřil a vytkl mu případné vady. Vada důkazu mohla být trojího druhu:

1) Závěr nevyplýval z premis, tj. důkaz postrádal konsekvenci čili platnost vztahu vyplývání.
2) Některá premisa byla nepravdivá.
3) Premisy nebyly významově jednoznačné.

Popíšeme tři možnosti zastáncových námitek proti odpůrcovu důkazu a ihned ukážeme, jak 
odpůrce prokazoval, že výtka učiněná jeho důkazu byla neoprávněná. Povaha tohoto jeho 
nového důkazu totiž závisela na povaze výtky, kterou zastánce proti onomu předchozímu 
důkazu vznesl čili na vadě, kterou na něm shledal.

ad 1) Konsekvencí (consequentia) se rozumí vztah vyplývání mezi předpoklady (antecedens) 
a závěrem, konsekventem (conclusio, consequens) důkazu. Vztahu logického vyplývání se 
říkalo konsekvence formální; jiné než logické se nazývaly konsekvence materiální96. Pokud by 
tento vztah důkaz postrádal, jednalo by se vlastně jen o důkaz zdánlivý.

Popřel-li zastánce vyplývání v důkazu, bylo třeba, aby odpůrce ukázal jeho správnost. U 
úplného úsudku se tak dělo zpravidla tím, že udal figuru a modus, podle něhož byl úsudek 
vytvořen. Jestliže však odpůrcův důkaz nebyl úplným úsudkem, nýbrž se jednalo o zámlku
(enthyméma), čili úsudek se zamlčenou premisou, dokazovalo se vyplývání jeho doplněním 
na úsudek úplný, načež se předal zastánci zpět k posouzení.

ad 2) Nepravdivost některé z premis byla druhou možnou vadou důkazu. Nemá-li důkaz 
všechny premisy pravdivé, není zaručena ani při správném úsudku pravdivost jeho závěru. 
Popření pravdivosti některé z premis dávalo tedy zastánci možnost, aby zpochybnil závěr, a 
to i tehdy, neměl-li námitek proti vyplývání.97

(terminus major) je ten, který je predikátem závěru (conclusio , consequ ens), a vyšší premisou (praemissa major) 
se nazývá ta, která jej obsahuje. Nižší termín (terminus minor) je ten, který je subjektem závěru, a nižší 
premisou (praemissa minor) se nazývá opět ta, jež ho obsahuje. Střední člen (terminus medius), který 
zprostředkovává vztah mezi zbývajícími dvěma, krajními pojmy, se vyskytuje v obou premisách, ale nikoli 
v závěru úsudku. Obě premisy se dohromady nazývají předpoklady (antecedens) úsudku. Před nižší premisu 
bývá zvykem klást spojku mírně odporovacího zabarvení (obvykle atqui, „avšak“), před závěr výraz ergo, 

„tudíž“.

96 I dnes bychom toto názvosloví mohli přijmout. Formálním vyplýváním bychom rozuměli to, které závisí na 
významu logických výrazů – VL-spojek a kvantifikátorů, z tehdejšího pohledu kvantifikátorů, spon a spojek, 
materiálním vyplýváním pak to, jež závisí na významu mimologických výrazů – funktorů a predikátorů rozličné 

četnosti, jež vespolek tvoří „slovník“ umělého formálního jazyka.

97 Zásada Ex vero non sequitur nisi verum in bona consequentia, ex falso autem sive verum sive falsum říká, že: 
„Z pravdy při správném úsudku neplyne nic než pravda, z nepravdy však ani pravda ani nepravda.“ – Správným 
úsudkem rozumíme úsudek, v němž závěr vyplývá z premis.
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Popřel-li zastánce pravdivost některé z premis, bylo úkolem odpůrcovým popřenou premisu 
dokázat. Učinil to tak, že udal další dvě premisy, z nichž popřený výrok vyplýval, čili předložil 
úsudek s právě popřenou premisou jako závěrem. Pokud v následujícím průběhu disputace 
zastánce opět popřel premisu tohoto nového důkazu, byl odpůrce nucen dokazovat ji  
podobným způsobem znova, a to vše tak dlouho, až se opětovným dokazováním dospělo 
k tzv. principům jako premisám.98 Ty byly považovány za nedokazatelné. Jinými mezemi, 
které zaručovaly, že rozprava nepoběží do nekonečna, byly definice (nominální – syntetické) 
a zjevná pozorování. Jak patrno, dokazovalo se tedy nikoli descendenčně, sestupně od 
axiomů směrem k dokazované větě, nýbrž naopak ascendenčně, vzestupně od teze zpět 
k principům, postupným přibíráním vždy dvou vět coby premis.99 Tento směr také odpovídá 
skutečnému průběhu polemik, kdy hledáme důvody pro svá zpočátku jen nejasně podložená 
mínění a tužby, čímž z nich činíme odůvodněné názory a přání, které mohou vznášet nárok 
na obecnější uznání. Což souzní s étosem logiky dialogu a navazuje na Aris totelovu epagógé.

ad 3) Poslední, avšak nejobvyklejší vadou důkazu byla významová mnohoznačnost premis. 
Na tu upozorňoval zastánce pomocí rozlišení (distinkce).100

V jakém smyslu a nakolik byla mnohoznačnost premis vadou důkazu? 101

98 Stanislav Sousedík při této příležitosti upozorňuje, že k definici principů nepatřila nějaká intuitivní evidence!

99 Sestupná - dnes bychom možná řekli  deduktivní (kdežto onu vzestupnou pak považovali za diskusi k ní) -
metoda důkazu byla pokládána za vlastní pouze geometrii  a v oblasti filosofie jí bylo užíváno jen zcela 
výjimečně. Profesor Sousedík soudí, že pokusy o využití geometrické metody důkazu ve filosofii  leží mimo 

hlavní vývojovou linii  tehdejší universitní scholastiky; nejznámější je spjat se jménem Barucha Spinozy.

100 Jak je třeba rozumět termínu „významová mnohoznačnost vět“, objasňuje Stanislav Sousedík takto: 
Jednoduchým subjekt-predikátovým výrokům vyjádřeným v přirozeném jazyce lze někdy rozumět 
v někol ikerém smyslu. Věta „Utrpení je dobré“ může být pokládána za pravdivou či nepravdivou podle toho, jak 
jí rozumíme. Mnohoznačnost takových výroků je dle tehdejšího mínění způsobena mnohoznačností jejich 
termínů, totiž subjektu či predikátu. (Ponecháváme stranou mnohoznačnost slovesa „být“ užívaného jako 
spona.) Rozlišením významů jeho termínů rozlišují se i  možné významy celého výroku. Provedení tohoto 
rozlišení významů termínů (a tím pádem c elé věty) se říkalo distinkce. (s. 142)

Příkladem (1967: s. 143): Rozlišení v predikátu jednoduchého výroku „Utrpení je dobré“. Predikát „dobrý“ má 
v češtině přinejmenším dva významy. V jednom smyslu říkáme, že je něco dobré samo o sobě, bez jakéhokoli 
zúžení , naprosto. V jiném smyslu však označujeme věci za „dobré“, když jsou dobré k něčemu, tedy jako 
prostředek, druhotně k tomu, co je dobré o sobě. Utrpení je dobré zřejmě nanejvýš v tomto druhém významu. 
V našem výroku lze tudíž provést rozlišení:

Že je utrpení dobré naprosto, odmítám.
Že je utrpení dobré vzhledem k něčemu, přijímám.

Rozlišení se provádělo povětšinou pomocí zvláštních technických výrazů (jako jsou v našem případě naprosto a 
vzhledem k něčemu), jimž se odvozeně říkalo též distinkce, a jejichž užívání bylo ustáleno. V oběhu jich bylo

velké množství a byly z nich sestavovány celé katalogy, jež měly upřesnit a přímo uzákonit jejich význam.

101 Jen v krajním případě tu šlo opravdu o významovou víceznačnost, ve skutečnosti je tomu daleko častěji tak, 
že výraz je použit sice jednoznačně, avšak příliš obecně a činí takovou i premisu. Namítající tedy spíše než 
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Dle názoru scholastiků má mnohoznačnost premis svůj původ ve významové víceznačnosti 
termínů, které se v těchto premisách vyskytují. Byl-li důkaz podáván ve tvaru sylogismu, 
mohly se v premisách objevit termíny pouze tři: vyšší, nižší (souhrnně: krajní) a střední. 
Významově mnohoznačný mohl být zajisté kterýkoli z nich a v kterémkoli z nich mohl tedy 
zastánce provést rozlišení. Lze tu rozlišit dva případy:

(a) Zastánce provedl rozlišení v jednom z krajních termínů – vyšším, nebo nižším. 
Rozlišením byla tudíž postižena jedna z premis i závěr odpůrcova důkazu.

Samotné rozlišení by nemuselo být důkazu na závadu, pokud by byla premisa, jíž se týkalo, 
pravdivá v obou svých významech. Na takovéto rozlišení tudíž navazovalo popření premisy 
v jednom z rozlišených významů. (Popírat ji v obou by samozřejmě nemělo smysl, poněvadž 
to by ji zastánce mohl popřít rovnou celou, aniž by se s rozlišením namáhal.) Odpůrcův důkaz 
byl ovšem tímto postupem jen zčásti narušen, nikoli úplně zničen: Zastánce byl nucen 
přijmout jeho závěr v tom (omezeném) smyslu, v němž nebyla rozlišená premisa popřena.

(b) Zastánce provedl rozlišení ve středním termínu. Takovýmto rozlišením byly postiženy 
obě premisy, protože obě nutně obsahovaly střední termín. Na druhé straně se však 
rozlišení nemohlo vyskytnout v závěru, který střední termín neobsahoval.

Mělo-li rozlišení ve středním termínu poukázat na vadu důkazu a splnit tak svůj obranný účel, 
musel zastánce v tom významu středního termínu, v němž uznal za pravdivou jednu premisu, 
zároveň popřít pravdivost druhé. Kdyby totiž uznal v alespoň jednom významu středního 
termínu pravdivost obou premis, zprostředkoval by i takto zúžený střední člen vztah mezi 
zbývajícími dvěma termíny a vyplynul by původní závěr. Přijetí a popření probíhalo tedy 
jakoby křížem, tj. pokud v jednom významu středního termínu byla jedna z premis přijata, 
byla druhá ve stejném významu středního termínu popřena.102

Provedl-li zastánce v odpůrcově důkazu významové rozlišení některého termínu, potažmo 
premisy, musel odpůrce prokázat neoprávněnost takového rozlišení (čili „restaurovat 
argument“). To mohl provést dvojím způsobem: buď tak, že oba významy rozlišeného 

rozlišení provádí dělení pojmu, aby následně popřel pouze tu část výpovědi , s níž nesouhlasí. Jedná se tu o 

zpřesňování argumentu, nikoli  o odstraňování elemen tárních logických chyb! (Novák – Dvořák 2007: s. 187n)

102 Po provedení rozlišení středního termínu neobsahoval již antecedent (tj. předpoklady) tři  termíny, nýbrž 
čtyři, což bylo v rozporu s pravidlem připouštějícím v sylogismu pouze tři  termíny, a bylo pokládáno za tzv. 
chybu čtveřice termínů (quaternio terminorum). Provedl-l i  zastánce rozlišení ve středním termínu a v obou 
rozlišených významech popřel (křížem) právě jednu z premis, popřel pak vždy vyplývání a obvykle i  závěr 

odpůrcova důkazu, píše S. Sousedík (1967: s. 145n).

Podle mého názoru to však je nesprávné hledisko, neboť by se mělo říci, že rozlišením ve středním termínu se 
sylogismus rozpadl na dva (každý pro jeden význam rozlišeného termínu), přičemž v žádném z nich nebylo 
popřeno vyplývání – ostatně proto také musel zastánce po tomto rozlišení provést ještě „křížové“ popření  
premis: aby mohl odmítnout závěr. Bez tohoto popř ení by každý z oněch sylogismů byl důkazem právě proto, 
že vyplývání v nich docela dobře může platit.
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termínu opětovně sloučil tím, že ukázal jejich ekvivalenci, anebo tak, že podal důkaz vyšší či 
nižší premisy v tom smyslu, v němž ji zastánce popíral.

Obdobná jako v případě asertorického sylogismu byla situace, mělo-li být dokazováno 
vyplývání v důkazu tvořeného formou tzv. hypotetického sylogismu, či bylo-li v něm použito 
jiné úsudkové schéma náležející svou povahou do výrokové logiky (modus ponendo ponens,
modus tollendo tollens, disjunktivní úsudek apod.). V praxi se tak dělo samozřejmě často.

Dalšími uznávanými úsudky byly: hypotetický, disjunktivní a dilematický, který je sloučením 
předchozích. Jednalo se o soudy složené, které by dnes náležely do výrokové logiky.

Rozlišujeme-li v kladoucí figuře hypotetického úsudku (aÆb , a / b) antecedent vyšší 
premisy a1, a2: (a1Æb, a1 / b) a (a2Æb, a2 / b), přijímáme a popíráme rozlišené významy 
v nižší premise „křížem“, např. (a1Æb) a a2, a situace je tak obdobná rozlišení středního 
termínu v kategorickém sylogismu. Rozlišujeme-li v této figuře konsekvent vyšší premisy b1, 
b2: (aÆb1, a / b1) a (aÆb2, a / b2), načež odmítáme buď aÆb1, anebo aÆb2, platí
omezený závěr (ve smyslu přijatého významu premisy buď b1, anebo b2) a situace se podobá 
rozlišení krajního termínu v kategorickém (asertorickém) sylogismu.

V popírající figuře (aÆb, ÿb / ÿa) je situace obrácená. Rozlišení antecedentu a1, a2: 
(a1Æb, ÿb / ÿa1) a (a2Æb , ÿb / ÿa2) vede k přijetí závěru v přijatém smyslu premisy buď 
ÿa1, anebo ÿa2, a podobá se rozlišení krajního termínu kategorického sylogismu, zatímco 
rozlišení konsekventu premisy b1, b2: (aÆb1, ÿb1 / ÿa) a (aÆb2, ÿb2 / ÿa) s následným 
„křížovým“ popřením premis se podobá rozlišení středního termínu kategorického 
sylogismu.

Disjunktivním úsudkem se rozumí úsudek používající ve své vyšší premise dnešním 
názvoslovím alternativu, nikoli disjunkci, proto i zde existuje jak figura kladoucí, tak 
popírající, nazývané rovněž podle formy závěrů.

Rozlišení vyšší premisy v kladoucí figuře (a ⁄⁄ b , ÿb / a) je vlastně zavedením nového členu 
b2 a jedná se o námitku proti úplnosti původního rozkladu. Přijímáme vyšší premisu ve tvaru 
a ⁄⁄ b1 ⁄⁄ b2, ale odmítáme a ⁄⁄ b1. V nižší premise pak „křížově“ přijímáme ÿb1, ale
odmítáme ÿb2. Tím se vyhýbáme nutnosti přijmout závěr a. Za těchto okolností vyplývá 
pouze závěr širší: Platí buď a, anebo b2. 103

Rozlišení výroku b na b1 a b2 v popírající figuře (a⁄⁄b, b / ÿa) je námitkou proti 
disjunktivnosti rozkladu a jedná se o zavedení členu b2, který se nevylučuje se závěrem, jenž 

103 Jiří Fuchs nabízí příklad: Předmětem logiky je buď jsoucno, anebo nic. Avšak nikoli jsou cno. Tudíž nicota. –
Rozlišujme: jsoucno reálné a racionální (tj. skutečné a myšlené). Přijímáme buď jsoucno reálné, nebo racionální, 
nebo nic. Odmítáme buď reálné, anebo nic. V nižší premise přijímáme: nikoli jsoucno reálné, leč odmítáme :
nikoli jsoucno racionální. Závěr je: p ředmětem logiky je buď jsoucno racionální, anebo nic. (Fuchs 1993: s. 180)
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měl být popřen, a spolu s b1 pokrývá působnost výroku b . Ve vyšší premise proto přijímáme 
jen a⁄⁄b1, ale odmítáme a⁄⁄b2. Naopak v nižší premise odmítáme b1, ale přijímáme b2.104

Zbývající třetí typ nesylogistického úsudku, totiž dilematický105, je pouze aplikaci alternativy 
buď do předního členu v implikativní premise modu ponens, anebo do zadního členu 
implikativní premisy v modu tollens: tedy (a⁄⁄b)Æg, (a⁄⁄b) / g a aÆ(b⁄⁄g), ÿ(b⁄⁄g) / ÿa.

K ukončení disputace mohlo dojít tím, že buďto zastánce již neměl odpůrcovu důkazu co 
vytknout – buď že to neuměl, nebo z věcného důvodu: v premisách důkazu zbyly již jen 
principy, definice (nominální – syntetické) či zjevná pozorování – anebo naopak že odpůrce 
nedovedl již podat důkaz neoprávněnosti zastáncovy výtky.

Uvažujeme-li o disputaci jako o prostředku pedagogickém, hodnotí jej Stanislav Sousedík
(1967: ss. 151n) následovně:

„Není zajisté důvodu pochybovat o tom, že disputace bystřily úsudek, že učily slovní 
pohotovosti a správnosti ve vyjadřování. Tím, že byly veřejné, rozněcovaly zdravou ctižádost 
žáků i učitelů a nutily je tak k co nejhlubšímu proniknutí probírané látky. Polemický zápal 
podněcoval pak již sám svou povahou k maximálnímu vypětí duševní energie. Tato energie se 
však nemohla rozptýlit do neurčita, soustředila se naopak pouze k námětu disputace, od 
něhož nebylo možno bez porušení pravidel odbočit. V samotném průběhu disputace, v onom 
rychlém střídání argumentů, odpovědí, rozlišení, popření atd., muselo být jistě něco 
strhujícího, ne-li přímo okouzlujícího, cosi co připomínalo souboj či turnaj a co zajišťovalo 
disputacím značný zájem jak jejich aktivních účastníků, tak i posluchačů. Krom toho všeho 
umožňovaly disputace nejtěsnější styk učitele a žáka: vytvářely podmínky, v nichž se jejich 
myšlenky – obrazně řečeno – téměř ohmatávaly.“

Upozorňuje, že: „Plné soustředění na cizí myšlenku, jež bylo podmínkou úspěchu v disputaci, 
pečlivost, s níž ji bylo třeba proniknout a důkladnost, se kterou bylo třeba tuto cizí myšlenku 
ustavičně kontrolovat s myšlenkovým postupem vlastním – to vše jsou již momenty, jejichž 
význam zřetele pouze pedagogické již přesahuje.“

104 V sylogistice byly oba typy disjunktivního úsudku často formulovány v sylogistické formě. Vezmeme-li 

v úvahu pouze obecné či singulární výroky, mohli  bychom jejich formu popsat takto:

V kladoucí figuře (S je buď M, anebo P. Avšak S není M. Tudíž S je P) rozlišujeme M na M1 a M2, přičemž 
přijímáme vyšší premisu v podobě: S je buď M1, anebo M2, anebo P. Odmítáme však: S je buď M1, anebo P. 
V nižší přijímáme: S není M1, ale odmítáme: S není M2. Namítáme: Tudíž S je buď M2, anebo P.

V popírající figuře (S je buď M, anebo P. Avšak S je M. Tudíž S není P) rozlišujeme opět M na M1 a M2, kde M2 
se nevylučuje s P. Přijímáme pak ve vyšší premise S je buď M1, anebo P, ale odmítáme S je buď M2, anebo P. 
V nižší pak „křížem“ odmítáme S je M1, ale přijímáme S je M2.

105 Příkladem může být rozkaz připisovaný chal ífu Omarovi, jenž prý nechal r. 642 po Kr. vypálit Alexandrijskou 
knihovnu: (Všechny zbytečné či zhoubné knihy mají být zničeny.) Tyto knihy buď souhlasí s Koránem, anebo mu 
odporují. Pokud s ním souhlasí, jsou zbytečné, pokud mu odporují, jsou zhoubné. Tudíž mají být zničeny.
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A uzavírá: „Ocenění, zkrátka, zasluhuje každá snaha o vyjasnění jazyka, jímž pojednáváme o 
důležitých problémech našeho života. Disputační metoda se tímto řadí k myšlenkovému 
proudu, usilujícímu o pojmově naprosto jasné uchopení skutečnosti kolem nás.“

Končí pak historickým shrnutím: „Disputace bývala kdysi na universitách sice hlavním, nikoli 
však jediným vyučovacím prostředkem. Druhým bylo „scriptio“, tj. zápis akademické 
přednášky podle diktátu. Když v 17. století již knihtisk zcela zevšedněl a studentům se 
dostávaly do rukou stále častěji tištěné filosofické kursy, zdálo se mnohým, že přednášky 
z universit úplně vymizí a zůstanou jen disputace. (…) Ve skutečnosti, vzdor všem 
předpovědím, se vývoj ubíral docela jinou cestou. Nikoli scriptio, diktování a zapisování, nýbrž 
právě disputatio to je, co koncem 18. století pozvolna mizí z filosofických poslucháren. A 
naopak scriptio, nabývající dnešní podoby souvislé přednášky, zaujímá ve vyučování 
postavení převažující.“ – To samo o sobě klade otázku: V čem vlastně spočívá přínos dejme 
tomu filosofické přednášky oproti četbě filosofického pojednání?

Nám tu však jde nikoli o projev, nýbrž o argumentaci. V polemice býváme postaveni před 
úkol: Chceme se něčeho dobrat, tj. učinit nějaký pokrok, ale přitom ne ani dlouze a bezcílně 
tlachat, ani přijmout konečné řešení ve smyslu učinit jednou provždy uzavřené rozhodnutí. 
Cílem je dobře a přiměřeně odůvodněné rozhodnutí nebo názor, který zůstává otevřený 
případným budoucím přezkumům. V jakém smyslu by mohla pravidla disputace inspirovat a 
být mostem mezi (A) s konečnou platností přijímaným deduktivním závěrem, který těžko lze 
odmítnout jinak než buď zpochybněním premisy, anebo zavržením alespoň části použitého 
logického aparátu, a (B) prováděním kasuistiky založené na třídění argumentačních vad a 
klamů? – Pokusím se věc vyložit na příkladu, který ukazuje úlohu úsudku nikoli jako kroku 
v řetězci usuzování, nýbrž coby kostry střetávajících se názorů. K tomu upozorním na způsob, 
jak lze uvést do souvislosti disputaci a třídění vad, tj. na spojitost mezi výtkami zastánce 
činěnými odpůrcovu důkazu a jejich náležitým zatříděním, jsou-li jeho výtky oprávněné.

Mé zaujetí disputačními pravidly neznamená, že bych snad zamýšlel tuto techniku využívat 
na seminářích elementární logiky pro studenty společenskovědních oborů v tom rozsahu a 
podobě, v jaké bývala kdysi provozována. Chci jen poukázat na to, že osvojení jejích pravidel 
a pochopení smyslu by mohlo, spolu s případným využitím dalších, tehdy ještě neznámých 
logických prostředků, napomoci minimálně dvěma cílům: jednak podpořit návyk uchopit 
problém cestou standardizace argumentu106, jednak poskytnout pole, na němž může 
docházet opravdu k argumentaci a nikoli jen k aplikaci formálního aparátu na problém 
modelovaný v ideálním světě teorie abstraktních tříd. Zda použití určitého formálního 
aparátu moderní logiky je či není v daném případě vhodné, a jsou-li vůbec k mání dostatečné 
prostředky, je totiž součástí problému a bývá i předmětem polemiky.

Již samotná snaha standardizovat argument (tzn. uchopit jeho logickou formu tak, aby bylo 
možno ověřit správnost úsudku), může vnést do projednávané otázky řád a usnadnit tak její 

106 Tím zde míním takový popis jeho logické formy, který umožní uchopit jej jako deduktivní úsudek.
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řešení. Ve světle nekonečných, dokola se otáčejících a ve spleti odboček váznoucích polemik, 
se to nezdá tak málo. Uchopení problému do úsudkového schématu a rozlišení zacílení 
možných výtek je určitým pokrokem a předpokladem dalšího, věcného postupu.

Příklad: Zda došlo v roce 1794 ve Vendée ke genocidě.

Na tomto příkladu si lze ukázat význam a přínos dvou námětů: (1) sylogismu, (2) definování. 
Východiskem je otázka, zda je správné hodnotit počínání republikánských vojsk ve Vendée 
v lednu až dubnu 1794 jako genocidu. (Je míněno počínání tzv. pekelných kolon.)

Debata ohledně záležitostí, v nichž je člověk nějak citově a zejména hodnotově účasten, 
může být velmi vypjatá, svádět k zaujatosti a vést k argumentačním chybám či neférovosti.
Proto je zapotřebí uchopit hned od počátku námět nějak racionálně, aby byly vyhlídky na 
vůbec nějakou rozumnou dohodu, pokud ne přímo souhlas. Již pochopení úvahy, kterou je 
zapotřebí učinit, abychom dospěli k závěru, jako úsudku, zde přesněji sylogismu, umožní 
soustředit se na věcné stránky problému, a to v takových případech rozhodně není málo.

Hodnotové soudy lze často pojmout na způsob tzv. právního sylogismu. V něm vyšší premisa
představuje vymezení skutkové podstaty činu nebo události (s případnými postihy jako 
důsledky), nižší premisa pak předkládá tvrzení o tom, že dotyčný čin či událost opravdu mají 
všechny ony náležitosti obecně vyžadované pro zatřídění pod skutkovou podstatu, o níž je 
řeč ve vyšší premise.107

Vyšší premisa je vlastně definicí tvaru: „Cokoli má ty a ty rysy, budiž pokládáno za genocidu, 
a genocidou nechť není nic jiného.“ Čili jedná se o ekvivalenci, kde na levé straně 
(definiendum; to co se má vymezit) stojí pojmenování skutkové podstaty, a na pravé straně 
(definiens; to čím se vymezuje) její úplný a náležitý popis, tj. její vymezení. Udávají se tak 
nutné a postačující znaky skutkové podstaty.

Není přitom nutné vycházet z jediného autoritativně daného výměru. Je možné a prospěšné 
vyzvat zúčastněné, aby vyhledali či sami přišli s nějakým výměrem, který nejvýstižněji splňuje 
jejich morální intuici. Příklad je otevřený právě tomu, co polemiku činí občansky a lidsky 
významnou: střetu různých pojetí, což je ostatně pro právní či mravní hodnocení typické.

Dejme tomu, že se předběžně shodneme např. na tomto pracovním znění: Genocida je právě 
takové jednání, které má tyto znaky: 1. Jedná se o masové vraždění. (Pozn.: širší výměr by 
zahrnoval i pouhé násilné vyhánění.) 2. Je úmyslné. 3. Je plánované. 4. Je zaměřené na 
skupinu vymezenou národnostně či rasově (Pozn.: širší výměr by připustil též skupiny 
vymezené kulturně, politicky či nábožensky.) 5. Jeho důvodem není osobní jednání a chování 
obětí, nýbrž jejich prostá příslušnost ke skupině. 6. Je vedeno s cílem dotyčnou skupinu zcela 
vyhladit.

107 K výkladu právního sylogismu, jeho kritice a doplnění vyvažováním principů blíže Sobek 1998: ss. 257-265.
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Nižší premisa by pak tvrdila, že počínání oněch vojsk tyto znaky mělo, a závěr by byl, že jejich 
počínání tudíž bylo genocidou.

Spor se může vést zhruba o dva body: (1) zda je výměr ve vyšší premise náležitý (tj. ani úzký, 
ani široký), (2) zda počínání subjektu opravdu vykazuje všechny vyjmenované znaky. (Které 
jsou nutnými pro zatřídění – tzn. bez nich by jednání takto označeno být nemohlo, a 
současně jsou postačujícími pro zatřídění – tzn. není zapotřebí dokazovat již nic dalšího.) 
Jedná se tedy ideálně o problém správného vymezení a aplikace pravidla na daný případ.

Spor se pak může již vést o konkrétní otázky, což přispívá k jeho věcnosti. Např. u vyšší 
premisy: Můžeme oprávněně pro dané místo a čas použít ony znaky výměru? (Např. problém 
proměny pojmů v průběhu dějin, nebo jeho jinakost u posuzovaného společenství.) Je daný 
výčet úplný (taxativní), anebo příkladmý? Nebo u nižší premisy: Postrádá posuzovaný subjekt 
některý ze znaků? Jsou doklady o přítomnosti těchto znaků dostatečné? (Např. problémy 
s průkazností dokladů.) – To jsou již povýtce materiální a interpretační otázky, kterým logika 
poskytuje svými formálními prostředky prostor.

Toto posouzení lze zkoušet na různých případech a ty navzájem porovnávat: vražedné 
vysídlovací pochody Arménů ze strany Turků (1915-18), vyhlazování Židů nacisty (1941-45), 
stalinský teror a tábory nucených prací proti různě vymezeným skupinám obyvatelstva 
(včetně řízeného hladomoru na Ukrajině 1932/33) a obdobné počínání Mao Ce-Tunga v Číně, 
řádění Rudých Khmerů v Kambodži (1975-78), masové vraždění Tutsiů Hutuy ve Rwandě 
(1994), vzájemné vyvražďování Srbů, Chorvatů a Bosňáků po rozpadu Jugoslávie (1991-99). –
Zjistíme, že prokázat něco opravdu opodstatněně není tak jednoduchá záležitost, jak se 
může na první pohled jevit, a že spousta závěrů, které činíme, je značně unáhlená, a to 
dokonce i tehdy, když jsou naše závěry pravdivé. Jsou možná pravdivé, ale nevyplývají 
z našich předpokladů, jsou tedy pravdivé jen jaksi shodou okolností, nahodile, ne důvodně, 
na základě zdravé a pevné úvahy.

Jakých chyb se lze přitom dopustit? – Ve vyšší premise někdo může použít příliš úzký výměr, 
tehdy bychom jím nepostihli skutkovou podstatu v celém jejím rozsahu, tj. některé zločiny 
daného druhu by byly přehlédnuty. Ve vyšší premise bychom použili příliš široký výměr, 
tehdy bychom nespravedlivě do skutkové podstaty zahrnovali i činy, které by jí věcně nebyly. 
V nižší premise by chyby mohly být obdobné, jenom by se týkaly nikoli obecného souzení, 
nýbrž posouzení konkrétního případu ohledně naplnění daných znaků. Tehdy bychom buď 
nepostihli zločince, kteří se zločinu skutečně dopustili, anebo naopak odsuzovali za daný čin 
někoho, kdo se ho nedopustil, čili dopouštěli bychom se křivdy.

Po formální stránce má námi použitý právní sylogismus tvar: PaM (a současně MaP, neboť 
jde o definici!!), avšak SaM (singulární výrok o události zde připodobňujeme obecnému 
kladnému), tudíž SaP. Jedná se o úsudek modu Barbara, kde vyšší premisa využívá své části 
MaP: „Každé jednání, které vykazuje znaky M, nazveme skutkem P. Avšak případ S vykazuje 
znaky jednání M.Tudíž případ S nazveme skutkem P.“ Tento modus se používá pro 
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přisuzování nějaké skutečnosti, kdežto pro její popírání by se použil modus Celarent, 
případně mody Camestres či Cesare. Důvody jsou nasnadě: Jestliže výpověď o posuzovaném 
případu v nižší premise pojímáme jako singulární výrok a současně tyto, ve shodě 
s Aristotelem, připodobňujeme obecným, potom i závěry jakožto výroky o těchto případech 
budou obecné. Již to samo o sobě určuje použitelné mody správných sylogismů, ponecháme-
li stranou modus Calemes jako pouhou variantu modu Camestres vznikající z něj prostým 
obratem nižší premisy. Nadto se ve vyšší premise nachází buď definice, čili ekvivalence, 
anebo výrok obecný záporný, který lze obracet prostě.

Je však zřejmé, že tu zdaleka a ani především neběží jen o formální stránku věci. Sylogismus 
se v podobných případech může použít buď ve tvaru úsudku modus ponens, neboť v obecné, 
vyšší premise je ukryta implikace (ba dokonce ekvivalence) a nižší premisa potvrzuje její 
přední člen. Anebo můžeme upřednostnit důkaz sporem či úsudek tvaru modus tollens108, 
pokud bychom pomocí nepřijatelných závěrů hodlali zpochybnit buď správnost vyšší premisy 
či oprávněnost jejího užití, anebo pravdivost premisy nižší. Otevírá se nám tu pole 
interpretačního střetávání různých norem a další, navazující rozpravy nad jejich důvody. 
Argumentace tím v polemice nabývá podoby sítě spíše než stromu.

V čem tedy spatřuji možný přínos využití disputační techniky a jeho „konzervativní“ (tj. 
dosavadní uchovávající) souvislost se zbývajícími dvěma zde pojednávanými přístupy? –
Shrnuji:

1) Jedná se o uvažování, které si podržuje dedukci jako ideál a spojuje ji se skutečnou 
podobou argumentace v běžné řeči, která nemívá descendenční, sestupný ráz od 
axiomů a premis přes důsledky k vyhlédnutému závěru čili zastávané tezi.

2) Jasné rozlišení výtek „materiálních“ a „formálních“, tj. proti premisám a proti úsudku. 
Stejně jako teorie argumentace, a v protikladu k moderní formální logice, se 
neomezuje na teorii důkazu, tj. předmětem není jen ověření platnosti vztahu 
vyplývání či předložení řetězce deduktivních úsudků.

3) Zahrnutí námětů z teorie argumentace, jimž se polemika vedená v běžném jazyce 
nemůže vyhnout, a které formální logika pojímá jen jako triviální chyby: problém 
zámlky a zamlčených premis, problém přílišného zobecnění, který – jak už bylo 
řečeno – souvisí daleko spíše s dělením pojmu, na něž rozlišení poukazuje, než 
s obyčejnou vadou víceznačnosti výrazů či výroků.

108 Logika nás tu nevede k užití toho či onoho úsudku, k odvození toho či onoho závěru, nýbrž poučuje nás o 
neslučitelnosti jistých tvrzení – předpokladů a závěrů. Ve správném úsudkovém schématu nemohou být 
premisy přijaty a zároveň závěr odmítnut. Odvodíme-l i  v úsudku nepřijatelný závěr, pak to pro někoho může 
být důvodem opravy premis, pro jiného se to však může stát důvodem ke změně názoru na přijatelnost závěru.
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4) „Dynamické“, diskusní propojení cvičení správného úsudku s dalšími z hlediska 
argumentace v běžném jazyce významnými náměty, pojednávanými „pasivním“ 
tříděním argumentačních vad.

5) V možnosti naplnění étosu logiky dialogu využitím procvičení látky na konkrétních 
příkladech se společensky a občansky významnými záležitostmi a náměty.



103

V. Kapitola: DIALOG

Položme si v této kapitole otázku-problém, jak by bylo možné propedeutiku logiky založenou 
na pojmu sémantického závazku vtělit či spatřovat v již existujících logických systémech, jak 
využít přepisu výrokové a predikátové logiky do schémat logiky dialogu, přesněji nepřebírat 
přímo tato schémata, nýbrž pouze jejich myšlenku, a tu předvádět na „tradiční“ látce.

V. A. ODDÍL PRVNÍ: „Standardní“ – výroková a predikátová logika

Věnujeme-li se nejprve logické analýze přirozeného jazyka a nepustíme se bez rozmyslu 
rovnou do zavádění nějakého vybraného symbolismu a formalismu s cílem zvládnout 
vyvozování, opakovaně se nám na různých místech bude vracet otázka 109: je tohle skutečně 
obecný problém samotného jazyka, anebo již zvláštní problém zvoleného logického aparátu? 
– Protože se držím konzervativního principu, vybírám sice klasické systémy moderní logiky, 
snažím se však přistoupit k nim více způsobem „problémovým“, než „autoritativním“. Tzn. 
nikoli zavedení aparátu a výcvik v něm v dobré víře, že najde uplatnění i v běžné řeči a 
záležitostech nepopsaných či nepopsatelných rovnicemi, nýbrž seznámení a diskuse nad 
řešením, ale i naopak problémy, které nabízejí „tradice“ a „moderna“.

Projděme si tedy možnosti a potíže, s nimiž se potýká výroková a predikátová logika, tj. 
především ty logické systémy, které se vyučují nebo přicházejí v úvahu. Již logika elementární 
jistě narazí přinejmenším na problém (2) výrokově logických spojek, (3) kvantifikace a (4) 
presupozice. Před tím vším však přijde řeč na vlastní předmět (moderní) logiky, totiž (1) 
vztah vyplývání závěru z premis, čili na otázku správnosti úsudku.

Potíže s definicí vyplývání.

V axiomaticko-deduktivním systému logiky je vyplývání definováno: závěr vyplývá z premis
(tj. jinými slovy, úsudek je správný) € (jsou pravdivé všechny premisy  závěr je pravdivý)

Vystihuje tak podstatu vztahu vyplývání (závěru z premis), jímž je záruka přenosu pravdivosti 
z premis (přesněji: z konjunkce premis) na závěr.

Avšak pro běžný jazyk platí nanejvýš: závěr vyplývá z premis (tj. úsudek je správný)  (jsou 
pravdivé všechny premisy  závěr je pravdivý)

Ztrácíme tím z definiční ekvivalence (mezi pojmem vymezovaným a částí vymezující, tj. 
definiendem a definiens) přesně tu implikaci, která by nás zajímala především. Zatímco 
implikace zleva doprava říká, co nám správný úsudek přináší – záruku přenosu pravdivosti 
z konjunkce premis na závěr, implikace zprava doleva nám dává naději na klíč k určení, kdy je 

109 Příkladem tu může být Russellovo pojetí jmen popisných, tzv. určitých popisů.
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úsudek správný. Kdybychom vybádali a popsali, za jakých předpokladů představuje logická 
forma výroků v úsudku obsažených (totiž premis a závěru) záruku pro přenos pravdivosti, 
byli bychom u cíle.

Dodává se proto většinou něco jako: „… a pokud spolu premisy a závěr obsahově souvisí“
apod. Vždy však něco, na co nemáme nejen formálně logická kriteria, ale ani jiná, umožňující 
účinné rozhodnutí. (Co je to např. ona „obsahová souvislost“? Snad skutečnost, že obsahují 
stejné pojmy? – Nedostatečné a současně nikoli nezbytné! Všechny? – Nelze! Jen některé? –
Které a proč?) Tím však již vybočujeme z rámce formální logiky!

Pokud bychom tedy chtěli zůstat na poli formální logiky, ale přitom promlouvat směrem 
k běžnému jazyku, nezbylo by nám než přijmout definici v onom oslabeném, implikativním 
tvaru. I tak ovšem, uvědomme si, získáváme užitečné kriterium pro rozpoznání úsudku 
nesprávného: (všechny premisy jsou pravdivé & závěr pravdivý není)  úsudek není 
správný. Není to málo, je v tom obsažen princip vyvracení nesprávného úsudku 
protipříkladem: Nalezení případu, kdy premisy jsou splněné, ale závěr přitom nikoli, coby 
dokladu skutečnosti, že logická forma úsudku neposkytuje záruku přenosu. „Případem“ se 
zde míní úsudek stejné logické formy (tzn. totožný s vyvraceným), který se od vyvraceného 
liší pouze v mimologických výrazech (nikoli ovšem v jejich postavení), se zjevně pravdivými 
premisami a zjevně nepravdivým závěrem.

Překážky, s nimiž se při výměru správného úsudku čili vztahu vyplývání závěru z premis 
setkáváme, mají svůj zdroj v pojetí (tzv. materiální) implikace. Narazíme na ně záhy.

Potíže s výrazy tvořícími logickou formu výroku.

Ponecháme-li stranou paradoxy spojené s formálně logickou definicí správného úsudku 
(anebo zatajíme či zlehčíme-li je, jak se – obávám – zhusta děje), budeme nuceni obrátit 
pozornost k výrazům, jejichž význam se podílí na logické formě výroků, a objasňuje se jím, co 
vlastně znamená onen dodatek „čistě silou formy“ v Tugendhatově prohlášení: „Obvyklý 
dnešní přístup je, že v logice jde o «principy platného úsudku», přesněji by bylo nutné doplnit, 
«nakolik tento spočívá na pouhé formě výroku».“ (Tugendhat – Wolfová 1997: s. 12) Jiné 
vyjádření téhož může znít: „… nakolik se děje silou pouhé formy výroků.“

K prvním a zcela zásadním úkolům každého úvodu do logiky patří ukázat, v čem spočívá 
správnost úsudku, tj. co je podstatou vztahu vyplývání závěru z premis, dále že a jak toto 
vyplývání závisí pouze na významu logických výrazů (ty jsou ovšem nazvány logickými teprve 
po zjištění, že právě a jen na nich závisí platnost vztahu vyplývání) a – což se zapomíná – na 
znalosti logicko-sémantického typu všech v úsudku zúčastněných výroků, potažmo v nich se 
nalézajících výrazů. Bez této poslední vědomosti bychom totiž nedokázali rozhodnout ani to, 
zda je výrok správně utvořen.

Posluchači obvykle jen matně tuší, že vztah vyplývání má něco společného s pravdivostí, ale 
velmi často směšují správnost úsudku a pravdivost závěru. Bývá pro ně překvapením zjištění, 
že závěr může být nepravdivý, přestože úsudek je správný, že závěr může být nepravdivý,
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přestože jsou všechny premisy pravdivé a také, že správnost úsudku lze rozhodnout, i když 
neznáme pravdivostní hodnotu premis ani závěru. Což souvisí s uvědoměním si významu 
logických výrazů v přenosu pravdivosti z premis na závěr.

Tyto dva náměty – správnost úsudku a pravdivost závěru – je vhodné propojit a užít 
srozumitelných (třeba i mírně výstředních) příkladů, na nichž se celý problém osvětlí.

Příklad 1a: Mějme dány dvě premisy: „Každý chrudoš je křehkýš. Avšak žádný křehkýš není 
lampedúza.“ – Co z uvedených předpokladů vyplývá?

Příklad 1b: Mějme dány dvě premisy: „Někteří lysperní jezeleni se vírně vrtáčejí v mokřavě. 
Avšak žádný posluchač kurzu logiky se nevrtáčí vírně v mokřavě.“ – Co z daných předpokladů 
vyplývá?

Závěr prvního úsudku „Žádný chudoš není lampedúza.“ je velmi snadné vyvodit a nevznikají 
ani žádné pochybnosti o správnosti úsudku. Naproti tomu druhý příklad je formulován 
záměrně tak, aby posluchač pravděpodobně udělal chybu. (Jednak jsou voleny rozvitější 
věty, jednak silnějšímu tvrzení předchází slabší.) Přivádějí ke zjištění, že závěry vyplývající 
z daných premis může, ale nemusí být snadné odhalit a též že potřebujeme nějaké kriterium, 
které by nám řeklo, zda úsudek, který jsme učinili, je správný. Na této dvojici příkladů se dále 
ukazuje jednak, že správnost úsudku nezávisí na významu „mimologických“ výrazů a které že 
to jsou v daném případě ty „logické“, jednak že správnost úsudku je něco jiného než 
samotná pravdivost výroků, poněvadž zatímco správnost přinejmenším prvního úsudku bude 
zřejmá, tak smysl výroků je jasný jen zčásti (zdá se nám jen, že něco se něčemu přisuzuje či 
upírá – vycházíme tedy z předpokladu určitého logicko-sémantického typu mimologických 
výrazů) a pravdivost neznáme vůbec.

Příklad 2a: Je úsudek „Všechny sovy jsou kytovci. Avšak všichni kytovci plavou. Tudíž všechny 
sovy plavou.“ správný?

Příklad 2b: Je úsudek „Všechny sovy jsou kytovci. Avšak všichni kytovci létají. Tudíž všechny 
sovy létají.“ správný?

Zde se ještě jednou vracíme k rozlišení správnosti úsudku a pravdivosti premis. Ukazuje se, 
že to, co nás zajímá nejvíce, totiž záruka pravdivosti závěru, má při vyvození dvě podmínky: 
Jednak pravdivost premis, jednak správnost úsudku (tj. platnost vztahu vyplývání závěru 
z premis). Mluvíme-li o záruce přenosu, jedná se v obou případech o podmínku nutnou a 
dohromady o podmínku postačující. Je však jasné, že pokud by šlo o jen o pravdivost závěru, 
ta může nastat bez ohledu na ně.

Všechna tato pozorování by měla podnítit a zdůvodnit následný zájem o logickou formu, ale 
také formou problému přistoupit ke zkoumání jako k úkolu a ne jako k hotové nauce. 
Podobný účinek, ovšem z jiného hlediska, může mít odhalení rozdílné sémantické struktury 
za zdánlivě totožnou skladbou mluvnickou. Námět krátce zmíním na konci následující části.
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Nyní však postupujme cestou, jakou se učebnicový výklad většinou ubírá: od moderní 
výrokové logiky směrem k logice predikátové.

V. A. 1. Část: K výrokové logice

Výroková logika zkoumá způsoby spojení složených vět z jednodušších výroků, a to – jak je 
obvyklé pro moderní formální logiku vůbec – z hlediska zaměřeného na vztah vyplývání 
závěru z premis. Některé mluvnické spojky proto zůstanou stranou zájmu zcela, a jiné se 
seskupí pod jakéhosi svého představitele, nabyvše s ním – ze zmíněného pohledu – stejného 
významu. Utvoří „významovou monádu“, z níž však za jistých okolností mohou vystoupit a 
odlišit se.110 A nakonec tu vzniknou spojky, které z mluvnického hlediska spojkami nejsou, 
přece však se jedná o vazby spojující věty, a – což je to podstatné – významné pro vztah 
vyplývání. Nazýváme tedy všechny oprávněně výrokově logickými spojkami, zkráceně „VL-
spojkami“, a odlišujeme od spojek mluvnických, s nimiž ovšem mají leccos společného. 
Základní VL-spojky (konjunkci, disjunkci, alternativu, implikaci, negaci) svážeme s, řekněme, 
„kanonickým“ vyjádřením v běžném jazyce: „a“, „nebo“, „buď-anebo“, „jestliže-pak“ a „není-
pravda-že“. Ve svém funkcionálním pojetí je výroková logika uchopí jako zvláštní případy 
dvoučetných-binárních a jednočetných-unárních (to je případ negace, čili popření) funkcí 
pravdivostních hodnot, přičemž některým takovým funkcím nebudou odpovídat spojky 
žádné – ani v přirozeném jazyce, ale ani ty výrokově logické; tzn. nenaleznou žádnou 
rozumnou interpretaci, o jaký druh spojení mezi výroky by se mohlo jednat. Namísto 
mluvnických druhů spojek slučovacích, stupňovacích, odporovacích, vylučovacích, 
vysvětlovacích, příčinných a důsledkových se svými vlastními významovými rozdíly tu od 
tohoto okamžiku tedy máme VL-spojky: konjunkci, disjunkci, alternativu, implikaci, 
ekvivalenci a negaci, popř. některé další. Vystupujeme tím z živlu přirozeného jazyka a 
ocitáme se v ideálním světě abstraktních funkcí. Protože pracujeme s konečným počtem 
pravdivostních hodnot, totiž se dvěma (1 = pravda, 0 = nepravda), můžeme podat úplný 
výčet těchto (binárních) funkcí:

a b f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11 f12 f13 f14 f15 f16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 O 1 O

110 Můžeme být v dobré víř e přesvědč eni , že činíme oprávněnou věc, avšak co je opravdu podstatné, 
rozpoznáme občas teprve až na samotném problému, při řešení konkrétního úkolu. Zanedbat kupř. časový
zřetel ve spojce „a“ někdy možné je, j indy nikoli. Něco zkrátka nelze rozhodnout takto předem; nebo slaběji: Je 
třeba vzít v úvahu zásadu přezkoumatelnosti.
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Lze přitom zaujmout jeden ze dvou možných směrů pohledu: Buď řešíme otázku, jak co 
nejvýstižněji zachytit význam nějaké spojky (důležitý z hlediska vyplývání) pomocí pojmu 
výrokově logické funkce pravdivostních hodnot. Anebo se můžeme porozhlédnout, jaké 
prostředky máme po ruce (tj. díky pojmu funkce) a prozkoumat, co jimi můžeme zachytit 
významného z hlediska teorie důkazu. Takto, pokud jde o běžné VL-spojky klasické logiky, 
funkce f2 modeluje disjunkci, f5 implikaci, f7 ekvivalenci, f8 konjunkci a f10 alternativu.

Konjunkce

Výrok tvaru „a a b“ je pravdivý, právě když jsou oba výroky a, b pravdivé.

Většinou se spokojujeme s upozorněním, že v případě konjunktivního spojení nepožadujeme 
nějakou věcnou, vnitřní obsahovou souvislost konjunktů, což může někdy – z hlediska 
přirozené jazykové intuice – činit výsledek podivným, ba postrádajícím dobrého smyslu, a že 
ponecháváme stranou též časovou posloupnost, která však – v řadě případů – spolumíněna 
je a může mít i důsledky pro vztah vyplývání. Příkladně: „Vzali se a měli děti.“ vs. „Měli děti a 
vzali se.“ Viz rozdíl, který je významný a srozumitelný i z právního hlediska.

Disjunkce, alternativa

Výrok tvaru „a nebo b“ je pravdivý, právě když je aspoň jeden z výroků a, b pravdivý.

Výrok tvaru „buď a , anebo b“ je pravdivý, právě když je právě jeden z výroků a, b pravdivý.

Tyto dva příbuzné významy spojky „nebo“ – slučovací (disjunkce) a vylučovací (alternativa) je 
třeba zřetelně odlišit (nejen značkou-symbolem, ale již volbou kanonických zástupců 
v přirozeném jazyce: „nebo“ a „buď-anebo“) a bývají to také ty nejjednodušší a 
nejsrozumitelnější případy, kdy se logika svým zdánlivě přemrštěným sklonem k ostrému 
rozlišování a vymezování může ukázat užitečnou při odstraňování běžných nedorozumění.

Tradiční logika se na rozdíl od logiky moderní soustředila na užívání alternativy (kterou 
ovšem nazývala disjunkcí). Je to pochopitelné, poněvadž jednak ji lze více uplatnit při 
usuzování (viz tzv. disjunktivní úsudky), jednak je spojena s prováděním tzv. rozkladu daného 
souboru, což je poměrně častá a účelná rozumová operace – rozložení souboru na vzájemně 
se nepřekrývající části, které jej ve svém souhrnu plně pokrývají, ale nepřesahují. Užívá se jí 
při dělení pojmu a třídění pojmů. Naproti tomu moderní upřednostnění disjunkce souvisí 
snad s jejími vlastnostmi a chováním uvnitř systému VL-spojek pojatých jako funkce 
pravdivostních hodnot, tedy s novým předmětem, jímž je ideální svět oněch funkcí.111

Vzhledem k nezbytnému rozlišení obou významů již v přirozeném jazyce (v pravopise se tak 
děje pomocí rozdělovacích znamének, což v mluvě pochopitelně nelze) je nezbytné 

111 Z hlediska logiky je významná dualita konjunkce a disjunkce, dobře patrná kupř. na tzv. de Morganových 
zákonech o jejich negacích.
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upozornit na oba významy i nutnost jejich rozlišení. Vhodné je opřít se o zkušenost, která 
napoví, že a proč tomu tak má být. Příkladně: „Jan se chce oženit s Annou, nebo Marií.“ vs. 
„Ali se chce oženit s Lejlou nebo Fatimou.“ – Na jedné straně výrok či přání křesťana, o němž 
se můžeme důvodně domnívat, že se nechce stát bigamistou, na druhé straně sdělení či 
přání muslima, jemuž náboženství a obyčej dovolují manželský svazek s oběma jmenovanými 
ženami.

Můžeme jednoduše shrnout: Konjunkce v sobě nese závazek pravdivosti obou konjunktů, 
disjunkce závazek pravdivosti aspoň jednoho disjunktu a alternativa jako celek závazek 
pravdivosti právě jedné z částí, tj. alternativ. V případě jejich popření, tj. nesplnění závazků, 
které přinášejí, se potom budeme ptát: Co by znamenalo výrokem daný závazek porušit?

Implikace

Výrok tvaru „jestliže a , potom b“ je nepravdivý, právě když je přední člen, výrok a pravdivý 
a současně zadní člen, výrok b nepravdivý.

Ve srovnání s obřími potížemi, jaké přináší toto pojetí tzv. materiální implikace, zejména 
pokusíme-li se jeho pomocí vykládat záležitosti přirozeného jazyka, jsou ty spojené se 
všemi ostatními VL-spojkami zcela nepatrné, ba zanedbatelné. Není tomu tak jenom proto, 
že odchylka od běžného jazyka je zde velmi významná, ale i proto, že moderní formální 
logika se svého pojetí může stěží zříci, poněvadž je podstatným způsobem využito při 
zachycení vztahu vyplývání závěru z premis a nově (oproti tradiční logice) též k zachycení 
sémantického závazku uvnitř obecných výroků.

Uvedený výměr představuje ovšem stanovisko krajní, přijatelné a nadmíru užitečné pro jazyk 
matematiky. V přirozeném jazyce se implikativnímu spojení blíží věty podmínkové obsahující 
důsledkové spojky. Velmi bychom se však podivili, kdyby si je někdo vykládal podle vzoru tzv. 
materiální implikace. Pro porovnání uvedu tři možná stanoviska, jak se lze postavit 
k výsledku implikativního spojení za různých vstupních podmínek:

a b I. II. III.

1 1 1 1 ---

1 0 0 0 0

0 1 1 --- ---

0 0 1 --- ---

První pojetí představuje onu zmíněnou „materiální implikaci“, druhému by mohlo odpovídat 
porozumění, které větu vztahuje k nějakému okamžiku, třetí pak zohledňuje, že v drtivé 
většině se u podmínkových vět nejedná o implikaci ve smyslu VL-spojky uchopené jako 
funkce pravdivostních hodnot, nýbrž o obecné tvrzení kvantifikované přes časové okamžiky. 
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Tomu by odpovídalo obvykle zamlčované návěští „kdykoli“. Skutečnost, že k jeho rozboru lze 
implikaci – mimo jiné ovšem – opravdu využít, svědčí pak o tom, že obecná tvrzení v sobě 
(uvnitř) ukrývají sémantický závazek, který lze jejím prostřednictvím postihnout. Z hlediska 
klasické výrokové logiky se však jedná o výrok atomární, čili žádnou VL-spojku neobsahující.

Vezměme si kupříkladu výroky: (1) „Je-li den, je hrabě Drákula doma.“ (2) „Osvěcuje-li Slunce 
odvrácenou stranu Měsíce, nastává zatmění Slunce.“

První z nich bychom si ještě mohli, podle souvislostí promluvy, vyložit ve druhém, nebo 
třetím uvedeném smyslu. Avšak druhá věta je zjevně míněna ve třetím smyslu. (Zamlčené 
„kdykoli“, protože nadbytečné, neboť pokládané za samozřejmost.) Nechceme přece tvrdit, 
že je pravdivá za každého úplňku?

Z hlediska jazykové intuice je především zcela zjevné, že k situacím, kdy není pravdivý přední  
člen implikace, se mluvčí nevyjadřuje. Nebere na sebe pro tyto případy žádné sémantické 
závazky a nemá tudíž dobrý smysl říkat, že jsou, anebo nejsou splněny – prostě neexistují! 
Není tu nic k plnění, tedy ani ke splnění či nesplnění. Výše uvedené dva příklady naznačují, že 
v různých souvislostech se mohou vyskytnout věty, které by bylo možno chápat i  
„prezenčně“, tj. ve druhém smyslu, a o jejichž pravdivosti by tedy mohlo rozhodnout 
současné splnění předního i zadního členu.

Tyto zřetele by měl mít přednášející na paměti, pokud hodlá – třeba jen „pro oživení“ 
(nudného?) matematického výkladu – použít vět z přirozeného jazyka typu: „Jestliže bude 
slunečno, půjdu se koupat.“ Aby se pak nestalo, že mu ji – po vyložení zákona transpozice 
implikace – posluchači převedou na výrokově formálně-logicky ekvivalentní tvar: „Jestliže se 
nepůjdu koupat, potom nebude slunečno,“ připisující mluvčímu schopnosti vpravdě 
daimonské. Stranou přitom ponechávám obtíže spojené s rozmanitým jazykovým vyjádřením 
podmínkových vět.

Skutečně vážný problém je však v tom, že navzdory vší nevhodnosti „materiální implikace“ 
pro rozbor podmínkových vět, se jí nemůžeme zříci, neboť představuje jediný účinný nástroj 
pro zachycení významných logických i jazykových jevů jako je vztah vyplývání, ale i podoba 
sémantického závazku uvnitř obecných tvrzení. Vzniká tu, zdá se, stěží odstranitelné napětí 
(mírně řečeno) mezi potřebou uchopit výsostný předmět logiky a provádět výstižný rozbor 
argumentace v běžném jazyce. Možná je nepřekonatelné, určitě pak v současnosti a na 
úrovni propedeutiky.

Paradoxy „materiální implikace“

Za paradoxy materiální implikace jsou považovány tyto skutečnosti, heslovitě:

1) Nepravda implikuje cokoli: ÿa Æ (a Æ g)

2) Pravda je implikována čímkoli: a Æ (g Æa)

3) Vždy platí implikace nebo implikace k ní obrácená: (a Æb) ⁄ (b Æa)
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Uvedené formule jsou v pojetí klasické výrokové logiky tautologiemi. To má svůj protějšek 
v na pohled podivných úsudcích: (1) Z nepravdy vyplývá cokoli. (2) Pravda vyplývá z čehokoli. 
Označíme-li p - konjunkce premis, w - závěr úsudku, k - kontradikce, t - tautologie, potom 
dostáváme úsudková schémata: (1) k w, (2) p  t.

Vladimír Svoboda (2010: s. 45n) předkládá tři možnosti, jak se s podobnými problémy, 
spočívajícími v nesouladu běžného jazyka a logického přepisu, který si nárokuje být jeho 
úpravou zkoumající vztah vyplývání, vyrovnat: Prvním východiskem je odmítnutí 
podmínkových vět coby předmětu logické analýzy. To je pro nás zjevně nepřijatelné, neboť 
by prudce omezilo, ne-li znemožnilo rozbor běžné argumentace. Druhé spočívá v zavedení 
nějaké další VL-spojky vedle „materiální implikace“, která by lépe postihovala spojení částí 
podmínkových vět. Touto cestou se vydávají různé neklasické logiky, jimž se však chceme 
v propedeutice raději vyhnout, zachovávajíce princip konzervativismu a jednoduchosti. Třetí
možností je smířit se s materiální implikací, ale mít na paměti zkreslení, která s sebou nese, a 
neustále sledovat, zda ji používáme náležitě. Zmiňuje i postoj čtvrtý, opačný k těmto třem, 
totiž převzít plnou odpovědnost za zvolený logický aparát a z přirozeného jazyka vybírat 
(popřípadě k užití vhodně upravovat) jen to, co se jím dá postihnout. Tento postup volí, 
vědomě či bezděky, pravděpodobně většina učitelů elementární logiky. Náš přístup by byl  
v tomto světle směsí třetího a čtvrtého. Ten poslední se používá i v teorii argumentace 
k standardizaci argumentu112 – chceme-li argumentaci přiblížit deduktivnímu postupu, což 
následně umožňuje rozsáhlejší a účinnější použitelnost formálně logických prostředků.

Ekvivalence

Výrok tvaru „a , právě když b“ bývá definován jako zkratka, pomocí konjunkce a implikace:

(a´b) € [(a Æb) Ÿ (b Æa)]

V přirozeném jazyce jej téměř nenajdeme, ale nejen pro matematiky je důležitý k formulaci 
definic. Z hlediska sémantických závazků stačí poukaz na to, že v sobě spojuje (konjunktivním 
způsobem) sémantické závazky implikace a implikace k ní obrácené.113

112 Tím míním zachycení logické formy v podobě, která umožňuje pochopit jej jako deduktivní úsudek.

113 Neodpustím si na tomto místě něco na způsob napomenutí do vlastních řad. Z úst logiků čas od času 
můžeme zaslechnout nabádání – důvodné, dodávám – k pozornému a pečlivému rozlišování implikace a 
ekvivalence, které někdy  přechází až do pohoršení nad ledabylostí, jaké se lidé v tomto směru dopouštějí. 
Nahlédneme-l i  však náhodně do jakékoli učebnice nebo skript matematiky, tedy oboru, v němž bychom takové 
přesné rozlišování a pečlivost očekávali nejspíše, pak shledáme, že velká část definic je formulována jako 
implikace, nikoli jako ekvivalence. To z toho prostého důvodu, řekl bych, že se mimo úryvky psané přímo svým 
umělým znakovým písmem drží úmluv přirozeného jazyka vycházejících ze zásad konverzační spolupráce 
velících neuvádět nadbytečně informace, kter é lze oprávněně pokládat za nasnadě jsoucí. V těchto případech 
to ovšem bývá právě jedna z implikací, které jsou sémanticky přítomny v definiční ekvivalenci, jež by měla být 
použita, abychom učinili  formální dokonalosti zadost. – Je to důvod k pohoršení? Nebo je to zná mka 
pokrytectví? Anebo to svědčí o nějakém hlubším vztahu k přirozenému jazyku, který tímto bezděčným 

opomenutím logické řehole přichází ke slovu? Každopádně důvod k pokoře a obezřetnosti, domnívám se.
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Negace

Prozkoumáme-li dějiny užívání tohoto výrazu, který znamená popření, narazíme v logice 
přinejmenším na tři jeho významy: (1) Popření výroku, o které nám jde nyní; (2) „obrácení“
(inverzi) pojmu, jež je v teorii množin zachycena rozsahově v operaci doplňku k dané 
množině v universu, tj. v oboru úvah; (3) popření spony (negace kopuly), s níž se setkáme 
v aristotelské logice a jež souvisí s poněkud odlišným pojímáním logické formy výroku a byla 
moderní logikou opuštěna. Sylogistika přináší poměrně užitečné rozlišení dvou druhů 
„opaku“, jak bychom je asi označili v běžném jazyce – protivnosti (kontrárnosti) a 
protikladnosti (kontradikce). To však nenáleží do výrokové logiky.

Obtíže pro běžného mluvčího řídícího se pouze jazykovou intuicí představuje otázka, co 
všechno z toho, co pociťuje jako nějaký zápor, má povahu popření výroku.

114Příkladem: Věta „Měsíc dnes není v úplňku“ problémy nečiní, jelikož je srozumitelné a 
přijatelné vycházet z kladných tvrzení jako základu, pokud to je možné, a formálně sjednotit 
vyjádření, která jsou uchopitelná jako popření  nějakého jiného, jednoduššího tvrzení. 
Naproti tomu výrok „Nikdo, kdo nikdy nebyl nikde mimo své rodiště, nemůže nebýt omezený“
vzbuzuje nakupením rozličných záporů zmatek, co že je vlastně tvrzeno a co popíráno. Závěr, 
že se tu přesto přese všechno nejedná o žádnou negaci ve smyslu výrokové logiky, by 
očekával asi málokdo.

De Morganovy zákony negací konjunkce a disjunkce

Negace, konjunkce ani disjunkce nejsou – naštěstí – našimi námitkami příliš dotčeny, neboť 
se hodně blíží svým protějškům z běžného jazyka. To umožňuje velmi přirozený výklad de 
Morganových zákonů pomocí sémantických závazků. Dosti názorné je ostatně už pozorování 
chování VL-spojek na tabulce pravdivostních hodnot. Dodatek se sémantickými závazky má 
v tomto případě za cíl opřít tvrzení o zažitou zkušenost:

Vezme-li na sebe někdo slib, že dodrží závazek a a závazek b , znamená to, že se zavázal splnit 
oba. Svůj slib tedy nedodrží, právě když nesplní aspoň jeden z nich.

Vezme-li někdo na sebe slib, že dodrží závazek a nebo závazek b, znamená to, že se zavázal 
splnit aspoň jeden z nich. Svůj slib tedy nedodrží, právě když nesplní oba, jeden i druhý.

Negace tu představuje nesplnění slibu či nedodržení závazku.

Formálně logicky, zcela jak jsme zvyklí: ÿ (a Ÿ b) € (ÿa⁄ ÿb)

ÿ (a ⁄ b) € (ÿaŸ ÿb)

Zvláštní důležitost tu má upozornění na jiné možné výrazy znamenající v běžném jazyce 
z pohledu klasické výrokové logiky tutéž VL-spojku (i, ale, avšak, …).

114 Jedná se o cvičení ze středoškolské učebnice Základů společenských věd (Svoboda 1997: s. 125).
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Na tomto místě lze uvést i skutečnost, že alternativa (tj. vylučovací „nebo“, tj. „buď-anebo“) 
a ekvivalence jsou ve vzájemném vztahu negace.

Vezme-li někdo na sebe slib, že dodrží buď závazek a, anebo závazek b , znamená to, že se 
zavázal splnit právě jeden z nich. Svůj slib tedy nedodrží, právě když buď nesplní oba, jeden i  
druhý, anebo naopak oba splní. (Což právě představuje sémantický závazek ekvivalence.)

Zákon transpozice implikace

Důvod, proč se zabývat zákonem kontrapozice čili transpozice implikace a proč právem 
náleží do základní logické výbavy, spočívá v jeho užití jednak při převádění úsudku modu 
tollendo tollens na modus ponendo ponens, jednak při formulacích ekvivalentních vyjádření, 
která však jako taková nemusejí být v běžném jazyce na první pohled patrná. V teorii 
argumentace by v tomto ohledu mohly spadat např. pod námět skryté přítomnosti závěru 
mezi premisami, tj. argumentace kruhem.

Zákon negace implikace

Problémy spojené s tzv. materiální implikací se samozřejmě přenášejí do předpisu, jak má 
vypadat její negace: ÿ (a Æb) € (a Ÿ ÿb)

Přesto je na této formálně logické ekvivalenci část, kterou lze bezvýhradně přijmout i  
z pohledu běžného jazyka. Je to ona implikace zprava doleva. Vskutku, je-li předpoklad 
(antecedent, přední člen) implikace pravdivý a důsledek (konsekvent, zadní člen) nepravdivý, 
pak dotyčná implikace nemůže platit, být pravdivá.115 To odpovídá shodě výše uvedených tří 
stanovisek na druhém řádku tabulky, popisujícím právě tuto situaci.

115 Což bývá argumentaci využíváno ve výtkách proti obecnému výkladu, kdy je namítáno existencí příkladu se 
splněným předním a nesplněným zadním členem. Za příklad může posloužit polemický střet Stanislava Komárka 
a Jana Kellera. První jmenovaný předkládá řetězec domnělých příčin: „Vzhledem k tomu, že většina voličů je 
málo majetná, málo vzdělaná a v problematice vedení státu málo orientovaná, dochází pak ve všech podobných 
společnostech postupně k etablování vlád, které slibují  mnohem větší sociální výdaje, nežli mohou z výnosu daní 
bez rizika učinit. Zadlužují se a celý tento vývoj v  západním světě nepochybně skončí celoplanetární měnovou 
reformou po zhroucení finančního systému.“ Načež druhý reaguje protipříklady, napadajícími úvahu v jejím 
slabém článku: „Stanislav Komárek tvrdí, že finanční krach hrozí státům proto, že jsou příliš sociálně štědré až 
rozhazovačné.(…) Jak  vysvětlí, že mezi nejzadluženějšími zeměmi světa dominují Spojené státy, tedy země, které 
v průběhu posledních třiceti let odbourala téměř všechny náběhy k sociálnímu státu. Jak vysvětlí, že krach hrozí 
dnes Řecku, snad Španělsku  a Itálii, prý  i Velké Británii. Jedná se o země s nejnižší mírou sociálního zabezpečení 
v bývalé západní Evropě. Naopak o  zemích, které dávají na sociální účely  nejvyšší podíl hrubého domácího 
produktu (Skandinávie, Francie, Německo), nikdo jako o adeptech na urychlený bankrot neuvažuje.“ – Poněvadž 
je mezi popisovanými jevy tvrzena korelace, útočí protipříklady proti oběma impl ikativním řetězcům („čím víc e, 
tím více“ a „čím méně, tím méně“) . – Nejde nám tu ovšem o věcnou správnost toho či onoho stanoviska, nýbrž 
o pochopení formy argumentace a z ní vyplývající náležité formy námitky. Viz:
KOMÁREK, Stanislav: „Volební právo aneb Evoluční past“ (25.5.2010)
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/stanislav-komarek.php?itemid=9905
KELLER, Jan: „Má mít Stanislav Ko márek volební právo?“ (26.5.2010)
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tenaruv-blog.php?itemid=9931

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/stanislav-komarek.php?itemid=9905
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tenaruv-blog.php?itemid=9931
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Tam, kde se chystáme využít druhou implikaci (část ekvivalence směřující zleva doprava), 
musíme však být v nejvyšší míře opatrní. Na ukázku jeden příklad z odborné literatury:

Formule ÿ (T Æ Z) Æ (ÿT Æ ÿZ) je sice tautologií výrokové logiky, avšak nikoli výrok 
„Jestliže není pravda, že když tato noc bude tmavá, tak nepřítel zaútočí, pak když tato noc 
nebude tmavá, tak nepřítel nezaútočí“ v běžné řeči, což si je možno ověřit116 pouhým 
nahrazením atomů: „Tato noc bude tmavá.“ za „Jsem v Telči.“ a „Nepřítel zaútočí.“ za „Jsem 
na Zanzibaru.“ A to navzdory mínění K. Szymanka (2003: s. 327), který se domnívá, že nám 
zde výroková logika přináší adekvátní analýzu.

Zde je zdroj mnoha obtíží a nedorozumění. Domnívám se, že tu je zapotřebí – v zájmu 
zachycení skutečných sémantických závazků, které na sebe diskutující berou – přiklonit se 
k jazykové intuici, i kdyby to mělo znamenat rezignaci na případné požadavky vznášené ze 
strany toho či onoho formálního systému.

Na druhé straně lze podržet to podstatné z výkladu kontrapozice (čili transpozice) i negace 
implikace: Zavázat se, že „v případě, že je pravda a, je pravda i b“, je totéž jako zavázat se, že 
„v případě, kdy není pravda b , není pravda ani a“. Zavázat se, že „kdykoli je pravda a, je 
pravda i b“, znamená to samé jako zavázat se, že „nenastane případ, kdy by a bylo pravdivé 
a b současně nepravdivé“. Pokud by takový případ nastal, byla by pravda na straně odpůrce 
– tj. bylo by pravdivá popření (negace) tvrzené implikace. Tyto případy jsou velmi důležité 
pro přijetí úsudků modu (ponendo) ponens a modu (tollendo) tollens.

Úskalí ve výkladu větné stavby

Vladimír Svoboda (2010: s. 52nn) upozorňuje, že ačkoli je výroková logika oprávněně 
pokládána za jednoduchý výchozí krok na cestě ke zvládnutí obtížnějších problémů logického 
rozboru, i v ní se můžeme setkat s úskalími. Ponecháme-li stranou prostý případ 
víceznačnosti použitých výrazů, pak se obtíže mohou týkat výkladu výrokových spojek 
v gramatické konstrukci. Uvádí příklad dvou vět, které by se při povrchním pohledu zdály 
vést k totožné logické formě: (ÿA Ÿ ÿB) Æ ÿC. Avšak při bližším pohledu a porozumění pro 
sdělované, se pro druhou z nich jeví náležitou logická forma: ÿ (A Ÿ B) Æ ÿC, neboť nutnou 
podmínkou pro to, abychom o Janovi mohli prohlásit, že poznal všechny krásy jižní Itálie, je 
návštěva Neapole spolu s výstupem na Vesuv.

(1) Pokud Jan nemá auto a neumí jezdit na motorce, pak nebude v Praze včas.

(2) Pokud Jan nenavštívil Neapol a nevystoupil na Vesuv, pak nepoznal všechny krásy 
jižní Itálie.

116 Po uvedeném nahrazení dostáváme tvrzení : „Jestliže není pravda, že pokud jsem v Telči, tak jsem na 
Zanzibaru, potom pokud nejsem v Telči, tak nejsem na Zanzibaru.“ – Antecedent je samozřejmě pravdivý: 
skutečně není pravda, že pokud jsem v Teči, tak jsem na Zanzibaru. Ovšem konsekvent může být zjevně 
nepravdivý: nemusím být v Teči, ale přitom mohu pobývat na Zanzibaru.
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Poučení, které z toho autor vyvozuje, je že se k takovému problému můžeme postavit 
v zásadě dvojím způsobem. Jedním z nich je trvání na totožnosti logických forem obou vět, 
což je mi – přiznám se – v tomto případě natolik protivné, že již nebudu rozvádět dál; jen 
poznamenám, že podle mého názoru znamená bezdůvodné zlehčení a potlačení přirozeného 
jazykového vhledu a rozumění. Druhým je poznatek, že to, co má na první pohled stejnou 
mluvnickou skladbu, může mít z důvodu hovorových zvyklostí odlišnou skladbu sémantickou 
a vyžadovat proto odpovídajícím způsobem rozdílnou úpravu a zpodobení logické formy. 
Princip odpovídajícího zachycení vyplývání se tu ukazuje silnějším než princip průhlednosti 
skladby. Není to nic překvapivého, podobných příkladů, které odůvodňují užitek a nezbytnost 
sémantického rozboru (vedeného případně logickými prostředky), lze nalézt více.117

Odlišnost gramatické a sémantické struktury jazyka, tj. jeho výrazové a významové skladby, a 
zdůvodnění nezbytnosti rozboru, který by odkryl onu skrytou sémantickou strukturu, lze 
ukázat na velmi jednoduchých a přesvědčivých příkladech. S tímto nárokem pak přichází  
logika, byť vedena svým cílem zvláštním: zachytit pojem vyplývání pomocí logické formy 
výroků. Sémantická struktura ji tedy zajímá jen z určitého hlediska, po určité stránce.

Příklad, kdy gramatika není s to postihnout významový rozdíl mezi výrokovou spojkou „a“ 
(v prvním případě) a návěštím pro dvojici subjektů ve vztahu (druhý případ):

„Jeníček a Mařenka jsou zločinci.“ Z(j) Ÿ Z(m)

„Jeníček a Mařenka se mají rádi.“ R (j, m)

Logický rozbor nám tu odkrývá skutečný sémantický rozdíl, který mluvnice přirozeného 
jazyka zakrývá. Odlišnost výrokového spojení dvou vět a aplikace vztahu na dvojici subjektů. 
Tím se však již dostáváme na pole moderní logiky predikátové.

V. A. 2. Část: K sylogistice a predikátové logice

Pokud jde o klasickou predikátovou logiku, budeme se muset potýkat s kvantifikátory, 
obecnými a existenčními výroky a rozdílem mezi nimi, a vyrovnat se přitom s tradicí, kterou 
tu představuje aristotelská sylogistika.

Kvantifikátory či determinátory?

Možná bychom měli předeslat, že ve skutečnosti se „o všech individuích vůbec“ nemluví 
vůbec nikde. Tím chci říci, že kvantifikátory ve skutečnosti, tj. v běžné řeči, ale ani třeba 

117 Problém může být spíše v tom, že si logikové občas neuvědomují, že rozhodnutí, které učinili , je vedeno 
obdivem k užitečnosti zvoleného aparátu a přáním předvést a potvrdit ji  i  ve vztahu k přirozenému jazyku, 
nikoli  výsledkem snahy být přiměřený argumentačně. Následkem bývá zpětné poučování uživatelů běžného 
jazyka, jak se správně vyjadřovat a jak náležitě vykládat vyřčené. Přínos tu potom není odvozován z logiky 
samotné, ale z předem (tj. před řešením konkr étního problému) vybraného logického aparátu, a to je rozdíl.
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v jazyce matematiky prostě neexistují. To může znít pro leckoho podivně, vždyť se tam s nimi 
setkáváme, řekne si. Jenomže při bližším pohledu zjistíme, že kvantifikace probíhá i v krajním 
případě neomezených kvantifikátorů přes obor úvahy, universum. Skutečnost, že necítíme 
potřebu výslovně to uvádět, svědčí leda o tom, že i matematika, popř. logika ctí zásadu 
úsporného vyjadřování. Na počátku zkoumání určí obor úvahy a vyhne se tak tomu, co by 
jinak musela neustále zohledňovat, že se totiž nejedná o kvantifikátor, ale tzv. determinátor. 
Výrokové formy "x P(x) a $x P(x) jsou omezeny implicitně, předpokládaným universem:  
"x [U(x)ÆP(x)] a $x [U(x)ŸP(x)] Tj. kdybychom chtěli být důslední, museli bychom u každého 
kvantifikátoru uvádět, uvnitř jakého souboru může proměnná nabývat svých hodnot, a 
teprve pak o individuu, na něž ukazuje, prohlašovat další věci. Nejedná se o nic, co by měnilo 
zavedenou praxi, pokud jde o značení, ale o skutečnost, která by měla být, jak se patří, 
zdůrazněna, aby ji člověk měl na paměti a nezapadla zcela do nevědomí. Činí také 
opodstatněnější rozbor obecných výroků pomocí materiální implikace známé již z výrokové 
logiky. Determinátory lze nahlížet jako funkce, jejichž definičním oborem je potenční 
množina oboru úvahy a oborem hodnot dvojice pravdivostních hodnot, pravda a nepravda. 
V krajním případě kvantifikátorů neomezených by byl jednou z těchto množin obor úvahy –
universum. Pro nás běžné dva kvantifikátory, obecný a existenční, pracují na základě pojmů 
známých z teorie množin: Obecný zjišťuje, zda první vstupní množina je podmnožinou druhé; 
existenční ověřuje, zda mají dané množiny neprázdný průnik. Výstup je typu ano/ne čili 
pravda/nepravda. Jak vidno, setrváváme stále v rámci extenzionálního, rozsahového výkladu. 
Jakkoli by to mohlo být téma z hlediska rozboru přirozeného jazyka a přiblížení se běžné řeči 
prospěšné či pozoruhodné, přesahovalo by asi pojetí intenzionální možnosti propedeutiky.

Aristotelská sylogistika

Důvodů, proč se zabývat aristotelskou sylogistikou v rámci propedeutiky logiky, je vícero. 
Kromě její jednoduchosti, je to poměrně velká blízkost jazykům, potažmo gramatikám, 
vyznačujícím se členěním vět do jmenné-podmětné a slovesné-přísudkové části. Nejde jen o 
stránku syntaktickou – i z pohledu sémantického tu očividně je „něco, co se něčemu 
přisuzuje, či odpírá“ (predikát) a protějšek, kterému to je přičítáno, nebo upíráno 
(subjekt).118 Aristotelův přístup, jakkoli nám může dnes připadat svými prostředky hrubý, tu 
vyhovuje požadavku průhlednosti. Ponechám-li však stranou přednosti toho či onoho 
systému, je pro nás rozhodující prospěch plynoucí ze srovnání. Objasním příměrem: 
Stereometrická mapa je mapa, kde jsou vrstevnice tištěny dvakrát, jednou červeně a 
podruhé zeleně, vůči sobě s mírným, téměř neznatelným posunem, takže při běžném 
pohledu vyhlíží jako rozmazané. Vezmeme-li si však na prohlížení dvoubarevné brýle (s 
jedním sklem červeným a druhým zeleným), pak se našemu pohledu mapa jeví jako 

118 Označíme-li  subjekt písmenem S a predikát písmenem P, potom můžeme rozlišit čtyři základní typy subjekt-
predikátových výroků, podle dvou kriterií: kvantity – tj. zda se predikát týká subjektu v celém jeho rozsahu, 
nebo jen jeho části, na obecné a částečné, a kvality – tj. zda je predikát subjektu přisuzován či upírán, na kladné 
a záporné. Značíme: SaP obecný kladný, SeP obecný záporný, SiP částečný kladný, SoP částečný záporný. Kde 
písmena a, e, i, o jsou vzata z latinských slov pro kladení (affirmo = tvrdím) a popírání (nego = popírám).
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prostorová, vrchy vystoupí a údolí klesnou. Někdo by mohl říci, že je to „pouhé zdání“ a 
záležitost „toliko našeho pohledu“. Dejme tomu. Ale jde-li o zrak duševní, co jím není? Kde je 
hranice mezi předpokládanou „skutečností, jaká je“ a jejím výkladem, tj. naším náhledem, 
názorem, vysvětlením atd. Nechci zpochybňovat jistou nepoddajnost a odolnost skutečnosti, 
která se nám ve zkušenosti dává, ale upozornit, že zrod nových pohledů je často plodem 
střetávání dvou různých, na jejich vlastní rovině možná nepřekonatelně protikladných. Nový 
přitom není cele obsažen v některém již jsoucím, nýbrž vyžaduje ke svému povstání oba 
dřívější, přičemž v nějakém ohledu vystupuje nad ně a v tomto smyslu je překonává.

V pozadí tohoto příměru stojí přesvědčení, že důležitější než výsledky vědy je jejich smysl. 
Konkrétněji: Ještě důležitější než ovládnout nějaký logický aparát a umět jej využít pro své 
vlastní účely, je porozumět mu. První plyne z druhého, ne naopak. Můžeme sice prostým 
„výcvikem“ dosáhnout i určitých „znalostí a dovedností“, avšak za cenu nepochopení.

Proti právě načrtnutému přístupu stojí občas přesvědčení, že vývoj je přímočarý: Nové prý 
překonává staré svou mocí, např. vysvětlovací schopností, mylné či chybné je zavrženo, 
přičemž užitečné a pravdivé naopak vtěleno do nového, ovšem po náležitém upřesnění a 
omezení. V očích některých logiků se tak dějiny jejich předmětu mohou jevit jako postupné 
vyjevování ducha predikátové logiky podobné hegelovskému přicházení ducha k vědomí, 
určitý logický systém se jim pak může stát ztělesněním Logiky jako Hegelovi pruský stát 
ztělesněním Rozumu. Toto se mi zdá nebezpečné i nepravdivé současně. Není to žádná 
utkvělá představa, na drobné známky i významnější důsledky popisovaného přístupu 
narážíme jak ve vědě, tedy při objevování, tak ve výuce, tedy při vzdělávání.

Z hlediska pozdější logiky se to jeví tak, že Aristoteles rozeznává ve skutečnosti ne tři nebo 
dvě složky základních subjekt-predikátových výroků, jak on sám tvrdí, nýbrž čtyři, totiž 
kvantifikátor, vlastní subjekt, sponu a predikát, přičemž kvantifikátor s vlastním subjektem 
nazývá subjekt, jelikož teprve až po jejich spojení víme, čemu se má něco přisuzovat, popř. 
odpírat, zda „všem“, tj. celému rozsahu vlastního subjektu, anebo „některým“, tj. části 
tohoto rozsahu. Neříkám „pouze části“, poněvadž bych tím uzavřel možnost, že by ona část 
mohla být i celkem rozsahu, a tím pádem bych do částečných výroků vpašoval i jejich 
podprotivný (subkontrární) protějšek, čímž by se zhroutilo celé schéma logického čtverce. 
Protože spona může být někdy po syntaktické stránce zahrnuta do predikátu, hovoří 
Aristoteles o tom, že složky mohou být také jen dvě. Po sémantické stránce ovšem, musíme 
dodat, zůstávají rozlišeny – vždyť jinak bychom nerozpoznali, zda se má přisuzovat či odpírat. 
Jsou-li tedy subjekt a predikát vymezeny jako „to, čemu se něco přisuzuje nebo upírá“ a „to, 
co se něčemu přisuzuje nebo odpírá“, pak bychom se neodchýlili od Aristotelovy ideje, 
pokud bychom v základních subjekt-predikátových výrocích viděli čtyři sémantické složky a 
kvantifikátor měli za tu část, která určuje, zda se subjektu bude něco přisuzovat nebo mu 
upírat v celém jeho rozsahu, nebo části. Sponu pak jako to, co určuje, zda se přisuzuje, anebo 
upírá. Tím jsou jasně určeny sémantické závazky, které s sebou tvrzení takových výroků nese.

Na probírání rozdílu v pojetí logické formy v tradiční (aristotelské) a moderní logice není 
třeba pohlížet jako na ztrátu času. Naopak se tím na konkrétních a dobře odůvodněných 
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případech ukazuje vědecký přístup ne jako soubor pouček k osvojení, nýbrž „při díle“, 
v potýkání se skutečností i mezi sebou navzájem. Jako zápas o věc, které je možno být 
účastníkem, nejen přihlížejícím divákem. Odlišné pohledy v nějaké konkrétní záležitosti se 
stávají příležitostí k porozumění, kdy se sami můžeme klonit na tu či onu stranu a zvažovat 
pro a proti. Takovou otázkou může být např. booleovské vs. aristotelské pojetí kvantifikace, 
které se z extenzionálního hlediska jeví jako předpoklad neprázdnosti rozsahu subjektu.119

Jejich překonáním pak může být např. hledisko, které připustí, že výroky za jistých okolností 
nemusí mít žádnou pravdivostní hodnotu. Pojmem presupozice, ovšem za cenu ztráty 
dvouhodnotovosti – přesněji za cenu ztráty totality funkcí, neboť se nejedná o zavedení 
žádné hodnoty třetí – se tu vyhneme úskalím obou dřívějších pojetí a přiblížíme se běžnému 
jazyku, který některé skutečnosti ve výrocích netvrdí, nýbrž předpokládá.

Otázka ztracené spony

Pro logiky aristotelského ražení představuje spona návěští, které oznamuje, zda se bude 
predikát subjektu přisuzovat, či upírat. Není součástí obsahu pojmu predikátu, jakkoli do něj, 
má-li predikát slovesnou a ne jmennou podobu, bývá gramaticky zahrnuta. Vytracení spony 
z moderní logiky nesouvisí jen s pojímáním predikátu jako funkce, nýbrž také s náhledem 
(možná jen sémantickým, možná i ontologickým), že tvrzení je úkon základní a popírání se na 
něm jaksi přiživuje. Kdyby nebylo co tvrdit, nebylo by ani co popírat. Nejdříve tu musí být 
ono „něco“, co lze tvrdit nebo popírat – skutečnost samotná, rozumově uchopitelná, přesněji 
její rozmanité stránky, jevy a události, mající kladnou povahu. O nich následně lze případně 
prohlašovat, že nějaké jsou či nejsou. Tato přednost kladu před záporem pramenící ze 
skutečnosti samé, má – zdá se – i svůj sémantický protějšek. Vazbu „je pravda, že …“
používáme leda na zdůraznění svého tvrzení. Naproti tomu u vazby „není pravda, že …“ se lze 
ptát, co je výrokem vposled tvrzeno, nikoli co je popíráno. Jinými slovy, jaké na sebe mluvčí 
vzal sémantické závazky tím, že něco popřel. Jiné pojmy „negace“ jako např. negaci samotné 
spony nebo negaci pojmu, je pak možné buď převést na popírání výroku (v příp. záporné 
spony), anebo vyložit v jiném oboru než je moderní logika – např. v teorii tříd v případě 
inverzních pojmů. Byť s výhradou, že ta tak činí pomocí pojmu náležení prvku do množiny, 
což by se někomu nemuselo jevit adekvátní.

Připodobnění singulárních výroků obecným

119 Mimochodem. Občas v učebnicích narazíme na zmínku o tomto předpokladu. Většinou tehdy, když autor 
pocítí potřebu vyrovnat se nějak s tradiční, aristotelskou logikou, často na místě, kdy je nutno odůvodnit 
z pohledu přirozeného jazyka stěží pochopitelné důsledky toho, že prázdná množina je podmnožinou jakékoli 
množiny, anebo důsledky přijetí tzv. materiální implikace, která se používá pro rozbor obecných výroků – totiž 
že obecné výroky s prázdným subjektem jsou vždy pravdivé, ačkoli se v nich mohou tvrdit zcela protichůdné 
věci. Mnohdy ale jaksi opomene učinit tentýž předpoklad o predikátu, přestože vzápětí vykládá obraty prosté. 
Tedy případy, kdy se subjekt a predikát jednoduše prohodí bez změny „kvality“ i  „kvantity“. Na půdě tradiční 
logiky by to vysvětlitelné bylo (připisuje se podle ní totiž obsah predikátu rozsahu subjektu, tzn. jeho členům), 
na poli  elementární moderní logiky, která se drží extenzionálního přístupu, nikoli . Tam je zapotřebí učinit 
takový předpoklad (neprázdnosti množin) buď zcela obecně, anebo vůbec; nemůžeme jej však přijmout pouze 
pro subjekt a následně povol it prostý obrat obecného záporného soudu.
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Sylogistika ze svých dobrých důvodů připodobňuje singulární výroky výrokům obecným: V 
rozsahu subjektu je v tomto případě jediný prvek, takže není prostor pro rozlišení části a 
celku, predikát se nutně vztahuje na celý rozsah subjektu, nic není v tomto směru ponecháno 
otevřené. Naproti tomu pro moderní predikátovou logiku představují singulární výroky 
základní stavební kameny, z nichž (anebo z jejich „matric“ – výrokových forem) je vystavěna 
správně utvořená formule, obraz výroku, přesněji jeho logické formy, ve formálním jazyce. 
Porovnání oněch dvou přístupů je příležitostí k objasnění rozdílných cílů, s nimiž se k logice 
jako nástroji může přistupovat, i porozumění odlišnému vidění světa, nebo snad lépe vztahu 
skutečnosti a jazyka, které se za nimi skrývá. Na problému zdánlivě pouze technickém se tak 
mohou ukazovat souvislosti daleko širší a závažnější.120

Odraz problému obecnin v sémantice

Příklad: „Smrk je jehličnan.“

Co se chce takovou větou říci? Co se jí může mínit? – Jsou tu dvě možnosti: (1) Buďto výrok 
pochopíme ve smyslu: „Každý smrk je jehličnan.“ Čili jako tvrzení o tom, že každý případ 
druhu smrk je jehličnatým stromem. (2) Anebo jej budeme považovat za výrok o druhu 
stromů, který tento druh řadí mezi jehličnaté stromy. V tomto případě by ovšem výraz smrk
neměl být pokládán za predikátor, nýbrž za vlastní jméno individua, jímž je obecnina – rod 
Picea. Pro rozbor pomocí pouhé predikátové logiky prvního řádu by to však znamenalo 
obohatit universum o obecniny a vzniká tak problém, jak formálně zachytit vztah mezi  
obecninou – která je „ve skutečnosti“ zároveň individuem i atributem, reprezentovaným 
formálně funkcí, popř. množinou, nikoli však individuem – a jejími prvky, popř. jinými 
obecninami, ne zcela nepodobný sporu realistů a nominalistů o obecniny. Zdá se, jako by 
moderní „nominalisté“ všechny výroky o obecninách zamýšleli převést na výroky o 
individuích. Je to ale možné? A bylo by to vůbec žádoucí? Nicméně jazyk predikátové logiky 
jim v tomto vychází vstříc, i když jeho přijetí nás, samozřejmě, nezavazuje stát se v jakémkoli 
směru nominalisty.

Skladba obecných a částečných S-P výroků a PL-forma obecných a existenčních tvrzení

Jak tradiční sylogistika, tak moderní predikátová logika pokládají generální výroky (tj. obecné 
a existenční), které jsou z hlediska výrokové logiky jednoduché, nerozložitelné, za složené. 
Liší se však v pohledu na tuto složenost. Jak již bylo řečeno, sylogistika zde spatřuje tři složky: 
subjekt (zahrnující vlastní subjekt a kvantifikátor určující, zda se bude predikát přisuzovat 
celému rozsahu subjektu nebo jeho části), sponu (jež bývá někdy mluvnicky zahrnuta do 
predikátu) a predikát. Moderní predikátová logika využije VL-spojek známých z výrokové 
logiky, ovšem sváže jimi nikoli výroky, jako tomu bylo tam, ale pouhé výrokové formy. Vzniká 
tím sepětí predikátové a výrokové logiky, která předtím stála vedle sylogistiky paralelně jako 

120 Mám na mysli  Aristotelovo, potažmo scholastické upřednostnění obecnin, jelikož „Věda může být toliko o 
obecném“ oproti moderní snaze pojednávat pomocí obecných zákonů o jednotlivi nách. Obecnost tu nadále 
představují predikátory a funktory. K jednotlivinám se vztahují singulární výroky v podobě záznamů pozorování.
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její doplněk či dokonce byla zprvu pokládána za soupeře. Nyní však dochází k postupnému, 
navazujícímu prohlubování logického rozboru podobně jako po rozboru chemickém 
pojednávajícím spojení molekul přichází na řadu rozbor fyzikální zkoumající nitro atomů. 
Vazby popsané původně mezi výroky se využijí též pro zachycení sémantických závazků 
uvnitř jednoduchých, atomárních výroků – obecného a existenčního.

Obecné a existenční tvrzení

„Všichni Angličané jsou bigotní.“ PL-forma: "x (Ax Æ Bx); sylogisticky: AaB

„Někteří Angličané jsou bigotní.“ PL-forma: $x (Ax Ÿ Bx); sylogisticky: AiB

„Zápor“, který byl v sylogistice chápán jako samostatný sémantický prvek přítomný obdobně 
jako „klad“ ve sponě a s ním rovnocenný, se tu osamostatňuje v podobě negátoru, avšak 
zároveň sehrává úlohu druhotnou. Jeho význam se ovšem stává jednoznačnějším – už není 
třeba rozlišovat „negaci“ výroku, spony a termínu.121 Naproti tomu přisuzování, které 
z výrazu formule mizí, se stává natolik základní, že jej vůbec není zapotřebí zvláštním 
způsobem vyjadřovat – je přítomno v každé aplikaci predikátu na jeho argument.

Někomu by se mohlo zdát, že formu subjekt-predikátových výroků SaP, SeP, SiP, SoP bychom 
měli pomocí PL-formy vyjádřit po řadě: "s P(s), "s ÿ P(s), $s P(s), $s ÿ P(s). Jenomže jednak 
bychom rychle zjistili, že při takovém zápisu nejsme sto popsat ani prosté obraty: SeP € PeS, 
SiP € PiS. Především bychom se však dostali do střetu na jedné straně s klasickým 
přístupem predikátové logiky přisuzující obecninám úlohu predikátů a jednotlivinám úlohu 
individuí, na druhé straně s pojetím, které razím, totiž aby byly kvantifikátory vykládány 
obecně jako determinátory s tím, že kvantifikátory z nich činí pragmatické ohledy velící 
neuvádět obor úvahy, je-li dostatečně znám.122 A konečně, logicko-sémantický typ 
argumentu by byl odlišný od typu subjektu. Ve výroku „Každá šelma je savec“ by výraz 
„šelma“ figuroval jako argument predikátu „savec“ a nemohli bychom formuli jednoduše 
přetvořit v její bezprostřední důsledek, že tudíž jsou „Někteří savci jsou šelmy“, neboť by to 
bylo spojeno se změnou typu výrazů. Změna sémantické role ve větě by se tak promítla do 
změny logicko-sémantického typu výrazu.

Obecný výrok "x (Ax Æ Bx) znamená závazek, že v oboru úvahy vymezeném rozsahem 
pojmu A bude jakýkoli, libovolně vybraný prvek spadat do rozsahu pojmu B.

Existenční výrok $x (Ax Ÿ Bx) představuje závazek předložit prvek, který má současně 
vlastnost A i B, tj. spadá do rozsahu obou pojmů. Přičemž těchto omezených forem nabývají 
všechny obecné i existenční formule, poněvadž proměnné jsou omezeny přinejmenším 
(implicitně) oborem úvahy.

121 PL-forma obecného záporného výroku SeP by byla: "x (Sx Æ ÿPx), a PL-forma částečného záporného 

výroku SoP potom: $x (Sx Ÿ ÿPx).

122 Viz Griceovu zásadu kvantity – neuvádět nadbytečné informace, případně způsobu – být stručný.
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Domnívám se, že nic nestojí v cestě pokusu sloučit či obohatit disputační pravidla o pravidla 
napadání a obrany užívaná logikou dialogu. Větší překážku bych viděl v odlišném pojímání 
logické formy u aristotelské a moderní logiky. Zatímco v moderní logice jsou výrazy pevně 
spjaty se svým logickým typem, čehož důsledkem je, že „podmět“ a „přísudek“ (přesněji 
funktor a jeho argument) si nemohou prohodit úlohu, v aristotelské logice „subjekt“ a 
„predikát“ označují spíše role, které ve výroku sehrávají123. (Novák – Dvořák 2007: s. 124)

Jde o bod, s nímž si nevím úplně rady, neboť neměnnost logické kategorie výrazu na jedné 
straně umožňuje kalkulativní pojetí symbolismu v Leibnizově duchu, tzn. účinné a důsledné 
nahrazení operací s idejemi pravidly pro nakládání s jejich znaky, na druhé straně vzdaluje 
nás přirozené řeči, neboť tam výrazy mění svou kategorii podle způsobu použití – např. 
zpředmětněním slovesné fráze bychom ji mohli následně učinit podmětem jiné výpovědi.124

Částečnou odpověď by možná poskytlo důslednější pojímání výrazů jako funktorů, tj. pojetí,  
které by všechny sémantické prvky ukazovalo jako určité případy obecného pojmu funkce, 
v jejich spojování pak vidělo jednak v matematice obvyklé skládání funkcí, jednak aplikace 
funkcí na argumenty a abstrakci funkcí ze svých provedení. 125

Existují však pádné důvody, proč se nemůžeme jednoduše zříci moderní predikátové logiky a 
přejít, byť jen pro účely argumentace v běžném jazyce, na pozice aristotelské sylogistiky. 
Jedná se především o zachycení logické formy vztahů, čili relační výroky a o vícenásobnou 
kvantifikaci, kterou tradiční logika postihuje velmi těžkopádně a se značnými obtížemi.

Pomocí výše zmíněné abstrakce a uzávěru obecným či existenčním kvantifikátorem lze dobře 
sledovat a pochopit různost a totožnost sémantických závazků, které tím vznikají, jakož i  
formu výsledných výroků. Jedná se též o objasnění významu posledního, čtvrtého bodu 
definice správně utvořené formule PL, která bude zmíněna v následující kapitole jako jeden 
z příkladů induktivního definování.126

123 Z „aristotelského hlediska“ se ze subjektu (nebo jeho části, neboť i  kvantifikátor byl pokládán za součást 
subjektu) stává argument funkce a z predikátu predikátor, přičemž spona mizí – proto také nemá v moderním 

pojetí smysl dělení výroků na kladné a záporné a rozeznává se pouze výrok a jeho popření jako celku (negace).

124 Příklad: „Šemík byl kůň“ – „Být koněm je krásný, leč nebezpečný úděl“.

125 Je míněno ve smyslu l-kalkulu využívaného např. TIL. Příkladem: Z výrazu „– (2, 1)“ označujícího provedení 
součtu na argumentech 1 a 2 můžeme abstrahovat od prvního nebo druhého argumentu, ale i  od funkce 
odčítání. Dostáváme např. odečítání jedničky, odečítání od dvojky, obecnou funkci dvou proměnných apod. 

Obdobně předpis l-fxy f (x, y) můžeme aplikovat na různé funkce dvou proměnných, nejen odčítání a 
samozřejmě nejen na argumenty 2 a 1.

126 Tento bod nám říká, jak vznikají obecná a existenční tvrzení. Podíváme-li se na nejjednodušší případ, tj. 
jednoduché relační výroky, můžeme na příkladu sledovat postupný vznik dvojnásobně kvantifikovaného výroku 
ze singulárního: „Adam má rád Evu.“ – R (a, e) Nejprve použijeme abstrakci a jméno konkrétního individua 
nahradíme proměnnou, poté takto vzniklou výrokovou formu (nejedná se o výrok, byť stále jde o formul i) 
„uzavřeme“ pomocí jednoho ze dvou kvantifikátorů. Tento postup můžeme opakovat, dokud se ve výchozím 
výroku nacházejí individua, od nichž lze abstrahovat. V našem případě dvakrát. Podobně se záporným 
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Právě pro tyto případy vícenásobně kvantifikovaných výroků jsou zapotřebí de Morganovy 
zákony o negacích obecného a existenčního výroku. Na jednoduché výroky s jednočetnými 
predikáty nebo s jedinou kvantifikací bychom vystačili s aristotelskou sylogistikou a logickým 
čtvercem. Dostáváme tím do rukou jednoduché předpisy o vzájemné protikladnosti 
obecných a existenčních tvrzeních. Jejich obsah je v běžném jazyce dobře nahlédnutelný.

Nechť j(x) je formule predikátové logiky s volnou proměnnou x:

De Morganův zákon o negaci obecného tvrzení: ÿ"x j(x) €$x ÿj(x)

„Není pravda, že každý předmět má vlastnost j, znamená totéž jako: existuje předmět, který 
ji nemá.“ 

De Morganův zákon o negaci existenčního tvrzení: ÿ$x j(x) € "x ÿj(x)

„Není pravda, že existuje předmět, který má vlastnost j, znamená totéž jako: o každém 
předmětu platí, že ji nemá.“ 

V. A. 3. Část: Jména vlastní a popisná, booleovské vs. aristotelské pojetí kvantifikace; 
presupozice

Pokud by šlo o skutečně výstižný sémantický rozbor, který by byl práv přirozenému jazyku, 
nevyhneme se pojednání o presupozicích. Musíme přitom opustit princip dvouhodnotovosti 
logiky. V zásadě se jej však budeme snažit držet nadále, nakolik nenarušuje jazykovou intuici. 
Nejedná se o žádné zavádění „třetí pravdivostní hodnoty“, pouze připouštíme, že námi 
sledované funkce mohou být částečné (parciální). V případě výrokových funkcí to znamená, 
že výrok nenabývá žádné pravdivostní hodnoty, selže-li některá z jeho presupozic. 
Presupozicí127 určitého tvrzení rozumíme výrok, bez jehož splnění (tzn. pravdivosti) nemůže 
dotyčné tvrzení nabýt žádné pravdivostní  hodnoty, tj. ani být pravdivé ani být nepravdivé. 
Tvrzení samozřejmě může mít presupozic více. Příkladem: presupozicí tvrzení „Othello 
přestal škrtit svou manželku“ jsou např. výroky: „Othello škrtil svou manželku“, ale také: 
„Othello má či měl manželku“. Každá z nich představuje nutnou podmínku pro nabývání 
pravdivostní hodnoty tvrzením, jehož jsou presupozicí, a dohromady jejich konjunkce tvoří 
podmínku postačující.

Pojem presupozice lze poměrně dobře objasnit paralelou s případy, kdy v matematice 
vystoupíme z definičního oboru vnitřní funkce při jejich skládání. Pokud by onou vnější funkcí 

sdělením: „Adolf nepíše Bář e.“ –ÿ P (a, b) Jedná se zároveň o případy, které nepochybně náleží do běžné řeči, 
s nimiž by tradiční logika měla jisté potíže.

127 Pojem presupozice má navíc tu výhodu, že jej lze spojit s pojmem vyplývání. Tzv. Strawsonův test říká, že 
výrok P je presupozicí tvrzení T, právě když výrok P vyplývá z tvrzení  T i  z negace tvrzení T. Jedná se o 
jednoduchý důsledek definice presupozice.
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byla funkce charakteristická, pak složení nebude definováno právě pro ty případy, kdy není 
definována funkce vnitřní. Není tudíž možné pravdivě či nepravdivě pronášet výroky typu: 
„Podíl jedničky a nuly je/není…“ nebo „Výsledky dělení lichých čísel nulou jsou/nejsou…“. 
Takové věty jednoduše postrádají předmět, o němž má být výpověď učiněna. Přece jen o 
krůček blíže přirozenému jazykovému citu tu je, zdá se, logika tradiční, neboť zaznamenává, 
že zde nějaký požadavek na předmět výpovědi činěn je, pouze jej chybně zahrnuje do sdělení 
samotného. – Toto je zapotřebí vzít v úvahu, dříve než se případně pustíme do lámání 
jazykové intuice vnucováním pravdivosti něčeho takového jako „Všechny nekovové železné 
meče jsou norského původu“ a současně „Žádné nekovové železné meče nejsou norského 
původu“.

Přináší to ještě jednu výhodu: Pomocí pojmu presupozice lze nejen přirozeným způsobem 
objasnit hádanky typu „Současný francouzský král je holohlavý“, ale i rozetnout spor mezi 
booleovským a aristotelským pojetím kvantifikace, jak naznačuje zmínka výše.

V prvém případě obsazenost úřadu francouzského krále, čili existence jeho držitele, ať je jím 
kdokoli, je presupozicí tvrzení stran jeho holohlavosti. Bez toho, že by takový držitel  
existoval, nelze věty o něm pronášet pravdivě či nepravdivě. Jednoduše v tom selžou. 
Podobně v matematice, pokud – dejme tomu – o výsledku dělení nulou, buď určitého, anebo 
obecného čísla tvrdíme, že je např. kladný či sudý apod. pak takové tvrzení není pravdivé ne
proto, že je nepravdivé, ale proto, že takový výsledek neexistuje, výrok je tedy doslova 
bezpředmětný. Tvrzení nemá žádnou pravdivostní hodnotu, tedy opravdu není pravdivé.

V případě, že obecným termínem v subjektu soudu vymezíme prázdnou množinu, lhostejno 
zda analyticky či empiricky, potom podobným způsobem selže jak pokus o přisouzení, tak 
upření libovolné vlastnosti takto vymezeným prvkům. Tedy např. výroky „Všichni lidé na 
Václavském náměstí mají deštník“ i „Žádný člověk na Václavském náměstí nemá deštník“
nejsou v případě prázdného Václavského náměstí ani pravdivé ani nepravdivé, jelikož 
postrádají byť jediné individuum, kterému by šlo něco pravdivě či nepravdivě přisoudit. 
Zahrnovat existenci dotyčných, tj. daným způsobem vymezených, individuí do obsahu 
sdělení jde proti jazykové intuici stejně jako zaujmout moderní postoj, že „ničemu“ lze 
pravdivě přisoudit či upřít cokoli. Výrok „Všichni vodníci jsou zelení“ je, řekl bych, analyticky 
pravdivý; výrok „Všichni současní brontosauři jsou zelení“ má empiricky prázdný subjekt, je 
tudíž bezpředmětný, bez pravdivostní hodnoty; výrok „Všichni dávní brontosauři byli zelení“
je buď pravdivý, anebo nepravdivý.

TIL se vyznačuje snahou rozlišit selhání, kdy vnitřní funkce nedodá požadovanou hodnotu 
pro funkci vnější, od případů, kdy se předmětem výpovědi stává prázdná množina. Z hlediska 
přirozeného jazyka tu však je třeba postupovat nanejvýš opatrně, poněvadž konstrukce 
s prázdnou množinou nejsou něčím, co bychom mohli jen tak lehce připsat běžnému jazyku. 
Tato úskalí si lze objasnit na rozdílu přívlastku několikanásobného a postupně rozvíjejícího.128

128 Vypráví se anekdota: Učený dominikán se prochází po zahrad ě, zkormouceně čte breviář a vidí jezuitu, jak 
dělá totéž, ale přitom kouří cigaretu. Dominikán poznamená, že se právě ptal představeného, zda může při 
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Příklad 1: Předpokládejme ligovou tabulku, v níž se vyskytují nebo vyskytovat mohou česká, 
slovenská a moravská, smíšená a nesmíšená družstva. Mějme výroky (A) „Páté nejlepší 
moravské družstvo bylo smíšené.“ (B) „Páté, nejlepší moravské družstvo bylo smíšené.“ –
Zatímco první výrok po nás žádá, abychom nejprve vytvořili pořadí moravských družstev a 
z nich vybrali to páté v pořadí, druhý pouze hovoří o pátém družstvu v celkovém pořadí a 
nadto nás informuje, že se jednalo o družstvo, které je z těch moravských nejlepší. (Jinými 
slovy, nepřímo se tak dozvídáme, že první čtyři byla družstva česká nebo slovenská.) Je jasné, 
že se nejenom může lišit pravdivostní hodnota obou výroků, ale především, že se může 
přihodit, že za odlišných situací může ten či onen výrok selhat, když nebude identifikováno 
žádné takové, popisem určené družstvo. U prvního by se tak stalo, kdybychom např. zjistili, 
že v tabulce se nachází nejvýše čtyři moravská družstva, u druhého zase pokud bychom 
zjistili, že v lize, potažmo její tabulce jsou nejvýše čtyři družstva celkem.

Příklad 2: Obdobná, leč zapeklitější situace nastává s prázdným Václavským náměstím 
případně s nekovovými železnými meči. Potíž je v tom, že teorie tříd nás nutí uznat, že 
prázdná množina je podmnožinou jakékoli množiny. To ale neznamená, že uznání této 
skutečnosti se musí v rozboru projevit nějakým přímočarým způsobem. Spíše vzniknou 
komplikace, které však do značné míry jdou na vrub použitému analytickému aparátu, nikoli 
běžnému jazyku. Soudnost nám velí pojmout výroky o lidech na Václavském náměstí, kterým 
se připisuje něco stran vlastnictví deštníků tak, že se po nás žádá vymezit daným způsobem 
příslušná individua a ohledat je, co se týče vlastnictví deštníků. Nejsou-li žádná individua 
k dispozici, nemůže vyšetřovací procedura začít a celý proces selhává. Nedává odpověď ani 
ano ani ne. Vidíme, že bychom měli své pojetí determinátorů upravit: Nemůžeme je vždy 
pojmout jako dvoučetnou pravdivostní funkci, nýbrž jako aplikaci řekněme predikativní 
funkce na výsledky funkce subjektové. Potvrzujeme tím tradiční pojetí, které říká, že rozsahu 
subjektu je přisuzován či odpírán obsah predikátu. Opravdu: obsah subjektu v tradičním 
slova smyslu se tu použije k vymezení individuí, na něž je aplikován obsah predikátu. Proto 
také potřebujeme mít zaručeno, že subjekt povede k neprázdnému rozsahu, který následně 
nabídne k práci predikátu. Naopak to neplatí, tj. po predikátu toto požadovat nemusíme. 
Obrat prostý je tedy spjat s tímto požadavkem. U výroku „Žádný vlastník deštníku není na 
Václavském náměstí“ žádáme neprázdnost něčeho jiného než u výroku „Žádný člověk na 
Václavském náměstí nemá deštník“. Existenční presupozice se týká výhradně subjektu. Potíž 

modlení kouřit, a ten mu odpověděl, že ne, protože když se člověk modlí, nesmí přitom děla t nic jiného. Jezuita  
namítne, že špatně formuloval otázku: on se zeptal, zda se může modlit při kouření, a představený mu řekl, že 
ano, protože modlit se je možné vždy a  za každých okolností. – Pro některé logiky bude možná věc jasná: 
Důležité je jen to, zda obě činnosti l ze či nelze provádět současně. Gramatik se může pozastavit: vždyť na tom 
něco je – cožpak je jedno, který děj tvoří pozadí a který do něj vstupující činnost? Učeně řeč eno: Můžeme 
opravdu konjunkci aplikovat na dvojici vlastností komutativně, anebo jde spíše o to, že pomocí první vybereme 
množinu prvků a na ni následně aplikujeme vlastnost druhou? Neměla by se snad lišit odpověď na otázky: (1 -i) 
Existuje mezi sudými čísly maximální přirozené? (2-i) Existuje mezi maximálními přirozenými čísly sudé? 
V prvém případě jednoduše NE, kdežto ve druhém případě „Není nic k ověřování“? – A což teprve obdobné 
otázky: (1-a) Je každé sudé číslo maximální přirozené? (2-a) Je každé maximální přirozené číslo sudé? (2-e) Platí, 
že žádné maximální přirozené číslo není sudé?
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je v tom, že nemáme po ruce žádný jednoduchý aparát, který by nám dovolil presupozice 
náležitě zachytit. Nezbývá nám proto než se uchylovat zdánlivě do pragmatiky, ačkoli se 
jedná o záležitost sémantickou. Potřebujeme zkrátka setrvat nějak u možnosti mít za logicky 
ekvivalentní výroky „Není pravda, že nikdo na Václavském náměstí nemá deštník“ a „Někdo 
na Václavském náměstí má deštník“, nebo „Není pravda, že někdo na Václavském náměstí 
má deštník“ a „Nikdo na Václavském náměstí nemá deštník“. To znamená zachovat vlastnosti 
logického čtverce129, byť s dodatečnou výhradou ohledně presupozic.

Z toho, co bylo řečeno, by mohlo být zřejmé, že přijímám přístup Strawsonův a Kripkeho. 
První svým návratem k subjekt-predikátové formě přiblížil logiku opět běžnému jazyku, 
druhý svým pojetím zavedení vlastního jména pojmenováním obdobným „situaci křtu“ zaujal 
ten nejpřirozenější postoj k problému odlišení jmen vlastních od jmen popisných.

Na možné námitky je třeba odpovědět takto:

1. Není třeba se znepokojovat, pokud ať už jméno vlastní či jméno popisné neoznačují  
to, co od nich mluvčí očekává. Jména vlastní vyznačují individuum jako předmět 
rozpravy. Zda se jedná o něco skutečně existujícího, v současnosti, pouze v minulosti, 
nebo smyšlené individuum, nemůže v žádném případě zneplatnit toto pojmenování. 
V případě jména popisného může samozřejmě identifikace selhat, buď empiricky, 
anebo analyticky, tj. na základě skutečnosti nebo na základě svého významu. Prvním 
případem je „papež“ v době, kdy tento úřad neexistoval nebo byl uprázdněn. Druhým 
případem je „největší prvočíslo“. Totéž se ostatně týká predikátorů, např. 
„brontosaurus“ nebo „živá mrtvola“ či „dospělé batole“, čili empiricky prázdných tříd 
a případů contradictio in adiecto.

2. Existenční kvantifikátor nemá nic společného s tvrzením nějaké skutečné či pomyslné 
existence nebo jejich rozlišením. Říká jen, že o něčem, co bylo zařazeno jako 
individuum do oboru úvah, se činí nějaká tvrzení. Proměnná s kvantifikátorem hraje 
úlohu podobnou neurčitému zájmenu v přirozené řeči. Dvojka v tomto smyslu 
neexistuje ani více ani méně než Homér či Sokrates. Z hlediska ideálního jazyka jde 
jen o nulamístné funktory – konstanty, jimiž může být něco pojmenováno.

3. Informativnost vět typu George Orwell je táž osoba jako Eric Blair, nebo Eric Blair je 
autorem Farmy zvířat, je nasnadě. Vlastní jména v běžném jazyce nefungují jako 
ideální vlastní jména umělého znakového jazyka. V prvém případě tedy individua 
sehrávají úlohu nositelů určitých pojmenování. V druhém případě jde o zjištění 
totožnosti individua identifikovaného jednou vlastním jménem, podruhé jménem 

129 Tím míním čtveřici charakteristik týkajících se základních subjekt-predikátových výroků: Protivné (kontrární) 
výroky nemohou být současně pravdivé; podprotivné (subkontrární) výroky nemohou být současně nepravdivé; 
ze silných, obecných výroků vyplývají slabší, částečné téže kvality (tj. z kladných kladné, ze záporných záporné) 
vystihující vztah podřazenosti (subalternace) a protikladné (kontradiktorické) mají vždy opačnou pravdivostní 
hodnotu. Pokud vůbec nějakou, dodejme.
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popisným.130 Tato informativnost by měla být tak málo překvapivá, jako by bylo 
zjištění, že pro někoho je rovnost čísel identifikovaných předpisy „144“ a „122“, nebo 
vzorci „a2 – b2“ a „(a + b) ¥ (a – b)“ novinkou, pro jiného nikoli.

4. Nezodpovězený zůstává možný sémantický vztah mezi funktory a predikátory.131

Jedná se o vztah materiální, který vyžaduje dodatečné sémantické axiomy, anebo je 
možné jej zachytit formálně? Jakým způsobem popsat a přijmout kupř. správný 
úsudek: „Nejvyšší hora světa je zaledněná. Tudíž existuje něco, co je hora a je to 
zaledněné.“?132

Odvozovací pravidla a logické zákony

Protože nám nejde jen o logicko-sémantický rozbor, nýbrž neméně o usuzování, musíme se 
zabývat rovněž prostředky, které nám dovolí zachytit elementární odvozovací kroky a zůstat 
přitom v prostředí přirozeného jazyka. Vyložíme-li sémantiku VL-spojek a kvantifikátorů 
způsobem, který uznává a zdůrazňuje sémantické závazky přirozené řeči, neměli bychom již 
při výkladu odvozovacích pravidel a logických zákonů narážet na jiné překážky, než ty které 
vznikly už při nutnosti upravit význam výrazů běžného jazyka.

Pokud jde o seznam elementárních odvozovacích kroků, lze poměrně dobře pouhým 
odkazem na jejich sémantiku (přesněji na sémantické závazky ve VL-spojkách obsažené) 
zdůvodnit pravidla přirozené dedukce Stanisława Jaśkowského.

PRAVIDLA PŘIROZENÉ DEDUKCE (Stanisław Jaśkowski, 1934):

1) Zavedení negace (ZN) a Æ (b Ÿ ÿb) / ÿa
Odstranění negace (ON) ÿÿa / a

130 V českém prostředí  by byl i lustrativní příklad s výrazy: Petr  Bezruč – Vladimír Vašek – Ondřej Boleslav Petr –

autor Slezských písní.

131 Jaké je však užití a jaký rozdíl v pojmu funktoru a predikátoru v běžném jazyce? – Problém tu nastává 
s víceznačností. Např. operátor čili  výraz „otec“ by  bylo možno pojmout jako funktor, ale i  jako predikátor. A to 
jak predikátor vztahu, tak i  vlastnosti. Vhodnost a výstižnost závisí na souvislostech užití. Ve výroku „Jan  
Lucemburský byl otcem“ je výraz „otec“ predikátorem vlastnosti, zatímco ve větě „Jan Lucemburský byl otcem 
Karla IV.“ pr edikátorem vztahu. Problém tu ještě nenastává, neboť prvé lze jednoduše nadefinovat pomocí 
druhého. Ve výroku „Otec Karla IV. byl Francouz“ však již výraz „otec “ vystupuje jako funktor a ukazuje se, že 
bychom tak měli mezi definiční axiomy zařadit všechna významová spojení mezi predikátory a funktory, i  když 
v tomto případě bychom ještě mohli větu „Jan  Lucemburský byl otcem Karla IV.“ převyprávět jako výrok o 
totožnosti dvou individuí – jednoho identifikovaného vlastním jménem a druhého pomocí funktoru „otec“ 

aplikovaného na vlastní jméno „Karel IV.“ – Je to však únosné? A lze něco takového činit obecně?

132 Přitom funkcionální popis by byl nasnadě: Jestliže pravdivostní hodnota „pravda“ je výsledkem postupného 
složení operátorů „hora“, „nejvyšší“ a „zaledněný“, potom je i  výs ledkem složení existenčního determinátoru a 
množin vymezených operátory „hora“ a „zaledněný“. Problém je v tom, že zatímco výsledkem funktorů má být 
individuum a výsledkem predikátorů pravdivostní hodnota, nemáme v predikátové logice operátory, jejichž 
výsledkem by byla prostě množina.



126

2) Zavedení konjunkce (ZK) a, b / (aŸ b)
Odstranění konjunkce (OK) (a Ÿ b) / a (případně a Ÿ b / b)

3) Zavedení disjunkce (ZD) a / (a ⁄ b) (případně b / a ⁄ b)
Odstranění disjunkce (OD) (a ⁄ b), ÿa / b (případně a ⁄ b , ÿb / a)

4) Odstranění implikace (OI) (aÆb), a / b (pravidlo odloučení, m. ponens)

5) Zavedení ekvivalence (ZE) (aÆb), (b Æa) / (a ´b)
Odstranění ekvivalence (OE) (a´b) / (aÆb) (případně a ´b / b Æa)

Tato pravidla udávají nejjednodušší přípustné způsoby přetváření výrazů obsahujících 
výrokově logické spojky. Jedná se o výčet a popis základních odvozovacích kroků
v důkazech. a, b jsou metajazykové proměnné označující libovolné VL-formule.

K tomu přistupují pravidla predikátové logiky133; z nich Miroslav Jauris134 využívá speciálně:

6) j (a) / "x j (x), pokud a může být zcela libovolně zvolená konstanta (pro úvahu „bez 
újmy na obecnosti“) – pravidlo „universální abstrakce“

7) $x j (x) / j (x/a), kde a je libovolná dosud nepoužitá konstanta (pro „pojmenování“) –
pravidlo „partikularizace“

Hlavní myšlenkou propedeutiky tu ovšem není osvojení odvozovacích pravidel a „výpočty“ 
v určitém formálním jazyce, nýbrž porozumění ideji důkazu135 a její ztělesnění v konkrétním 
možném provedení, které by bylo blízké běžné řeči a mohlo se namísto svého ustavení „na 
zelené louce“ dovolávat pojmu sémantického závazku.

V. B. ODDÍL DRUHÝ: „Nestandardní“ – hry a význam VL-spojek

133 I ta by šlo vyjádřit neformálně: „Má-li určitou vlastnost libovolně vybraný předmět, potom ji má každý.“
(Universální abstrakce – zavedení  obecného kvantifikátoru) „Mají-li u rčitou vlastnost všechny předměty, potom 
ji má i libovolně vybraný.“ (Konkr etizace – odstranění obecného kvantifikátoru) „Má-li určitý předmět nějakou 
vlastnost, po tom existuje předmět s danou vlastností.“ (Existenční abstrakce – zavedení existenčního
kvantifikátoru) „Existuje-li předmět s určitou vlastností, potom si jej lze ozna čit dosud nepoužitým jménem.“

(Partikularizace – odstranění existenčního kvantifikátoru) Srov. např. Gahér 1994: s. 171.

134 Viz předchozí kapitolu, odvození bez újmy na obecnos ti  a odvození povoleným pojmenováním existuj ícího.
Jedná se tedy právě o ty případy, kde bychom jinak museli  vykládat pojem volných a vázaných proměnných a 

dosah kvantifikátoru. Zbylá dvě odvození, „konkretizace“ a „existenční abstrakce“, problém nečiní: "x j (x) 

j (a)  $x j (x). Blíže k tomu např. Gahér 1994: ss. 180nn, nebo Štěpán 1992: ss. 100n.

135 Důkazem závěru Z na základě předpokladů P1, …, Pn za použití logických pravidel R1, …, Rm se rozumí taková 
posloupnost důsledků D1, …, Dk, kde každý z výroků Di je buď jedním z př edpokladů P1, …, Pn nebo je to závěr 
získaný užitím některého z pravidel R1, …, Rm na některé z předchozích tvrzení oné posloupnosti, a poslední 
výrok Dk je totožný se závěrem Z.



127

Přijímám sice předpoklad vícera možných logických systémů, které se pokoušejí formalizovat 
zejména ty části přirozeného jazyka, jež jsou významné pro pojem vyplývání, potažmo 
usuzování a argumentace, snažím se však jednak vyhnout přijetí toho či onoho a ponechat 
rozhodnutí pro ně otevřené, jednak zužitkovat ty jejich stránky, které vyjevují sémantické 
závazky obsažené v běžné řeči. Na druhé straně chci ctít zásadu konzervatismu velící podržet 
stávající, pokud není dostatečný důvod ke změně. Tudíž bych rád přínos těchto systémů 
uskutečňoval za pomocí prostředků, které již jsou k dispozici. Vzhledem k tomu, že nám 
nejde o cvik v některém logickém systému, nýbrž o propedeutiku logiky, bychom prostor 
nalézt měli.

V sémantickém přístupu (pomocí tabulek pravdivostních hodnot VL-spojek a Tarského 
definice vyplývání pro predikátovou logiku) a přístupu inferenčním (pomocí seznamu axiomů 
nebo soustavy odvozovacích pravidel) k objasnění významu výrazů spatřuji dvě strany téže 
mince. Z hlediska potřeb pro argumentaci mi první z nich ukotvuje tu část sémantických 
závazků, která je významná pro vyplývání, a druhý výslovně jmenuje pravidla, která jednak 
platí na základě schválené sémantiky, jednak tuto sémantiku určují – na tento vztah je 
možno nahlížet z obou stran, žádný z nich nemám za prvotní a základní. Vzájemným 
poukazem k sobě objasňují se a ustavují navzájem.

Přibude-li nám – díky pohledu na usuzování jako na hru či dialog – možnost chápat 
pravdivost tvrzení jako existenci vyhrávající strategie (kterou by šlo dále uchopit pomocí 
pojmu funkce), spatřuji v tom pouze možnost překladu do nového pojmosloví, které jednak 
postihuje argumentační sílu splněného závazku, jednak podporuje mé východisko ztotožnění 
pravdivosti výroku a splnění sémantického závazku v tvrzení obsaženého. Polemika (popř. 
diskuse, dialog, disputace apod.) je prostě spor dvou stran o pravdivost nějakého tvrzení. 
Logika se snaží objasnit přípustné argumenty a způsoby argumentace. Logický systém 
představuje jedno určité možné objasnění.

Ondrej Majer v článku Hry a význam logických spojek (2005) ukazuje dva příklady logických 
her, z nichž jedna (evaluační) je příkladem hry sémantické (hraje se o platnost formule nad 
modelem), druhá (dialogická) příkladem hry inferenční (hraje se o dokazatelnost formule).

Nejde nám o formalismus, spokojíme se proto s pojmem hry v poměrně běžném slova 
smyslu: Hru hrají v tomto případě dva hráči (Proponent, obhajující nějaké tvrzení a Oponent, 
usilující o vyvrácení onoho tvrzení), sestává se z tahů, jejichž přípustnost a střídání upravují  
pravidla, hra je konečná a rozhodná (tj. má vždy konec, jímž je vítězství jedné ze stran). 
Strategie je soubor pravidel poskytující danému hráči v každém postavení návod na 
pokračování; vítěznou se míní ta, která dovede k vítězství bez ohledu na tahy soupeře.

V prvé řadě nás bude zajímat hra založená na systému klasické logiky.

Hraje se tedy o pravdivost zvolené formule v daném modelu. Postupuje se od složitější 
formule k jednodušší; důležité je uvědomit si, že pravidla zaručují konečnost hry tím, že se při 
každém tahu sníží složitost formule, o níž se právě hraje, a rozhodnutelnost tím, že tímto 
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postupem dospějeme k atomickým formulím, jejichž pravdivost či nepravdivost je dána 
modelem, nad nímž se hraje – ten představuje „skutečnost“. Postavení ve hře (stadium 
polemiky) je určeno tvrzením, o nějž právě probíhá boj, jeho logická forma určuje, kdo je na 
tahu i jeho přípustné tahy.

Tvrzení Tah

a Ÿ b Oponent zvolí, zda hra bude pokračovat a, nebo b

a ⁄ b Proponent zvolí, zda hra bude pokračovat a, nebo b

"x j(x) Oponent zvolí předmět a („protipříklad“), hra pokračuje formulí j(a)

$x j(x) Proponent zvolí předmět b („svědka“), hra pokračuje formulí j(b)

ÿa Proponent a Oponent si prohodí role, hra pokračuje formulí a

Atom konec hry; jestliže atomická formule v daném modelu platí, vyhrává (aktuální) 
Proponent, pokud neplatí, vyhrává (aktuální) Oponent

Vidíme, že význam výrazů je vymezen tahy ve hře. Z mého hlediska by to bylo nepřijatelné 
obrácení, jelikož význam tvrzení je dán sémantickým závazkem, který na sebe mluvčí bere, 
kdežto pravidla jeho napadení či obrany jsou od něj odvozená, druhotná. Prohození úloh 
v případě popření (negace) je přirozeným výrazem přenesení důkazního břemena. 
Proponent výroku: „Není pravda, že a,“ se stává Oponentem ve hře o výrok: „(Je pravda, že) 
a.“ V postavení určeném existenčním tvrzením je na Proponentovi, aby našel „svědka“. 
V postavení určeném obecným výrokem je naopak na Oponentovi, aby vybral protipříklad.

Odlišnost od výkladu klasické logiky se mi – z hlediska snahy o vystižení sémantických 
závazků – nejeví významný. V podstatě téhož objasnění bychom mohli dosáhnout rozvinutím 
důkazu do sémantického stromu. Naopak se mi zdá, že převrácením následnosti pravidel až 
za závazky ztrácíme oporu v přirozeném zdůvodnění. Na druhé straně, na tazích se dobře 
vyjevují skryté (pravda, nepříliš) sémantické závazky tvrzení.

Jsou-li logické hry návratem k argumentaci, pak u Paula Lorenzena je tento cíl vyjádřen 
výslovně – má jít o kodifikaci argumentační praxe, praví Ondrej Majer, jehož stručný výklad 
opisuji. Hraje se opět o pravdivost určitého tvrzení. Hráči napadají předchozí tvrzení soupeře 
a obhajují vlastní napadená tvrzení, přičemž se pravidelně střídají. Pravidla napadení a 
obhajoby závisí na logické formě aktuálního tvrzení:

Tvrzení Napadení Obhajoba

a Ÿ b výzva k obhajobě a a výzva k obhajobě b tvrzení a, tvrzení b

a ⁄ b výzva k obhajobě buď a, anebo b tvrzení a, popř. tvrzení b

"x j(x) výzva k obhajobě j(a) pro konkr. „protipř.“ a tvrzení j(a)
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$x j(x) výzva k výběru „svědka“ b a obhajobě j(b) výběr b a tvrzení j(b)

ÿa a není obhajoba

Napadení a obhajoba se dále řídí následujícími pravidly:

(1) Hra začíná napadením Proponentovy formule Oponentem

(2) Proponent může tvrdit atomickou formuli až poté, co ji tvrdil Oponent

(3) Na napadení lze odpovědět pouze jednou

Hráč prohrává, pokud:

(A) se dostane do sporu sám se sebou (tj. popírá tvrzení, které v nějakém předchozím 
kroku přijal za pravdivé, čili odsouhlasil)

(B) nemá dále co říci (tj. nemůže napadnout žádné tvrzení soupeře, ani nemá žádné 
napadené tvrzení k obhájení)

Na rozdíl od her evaluačních nejsou tahy vázány na (globální) role soupeřů, ale jsou dány 
pouze vztahem k danému tvrzení (hráč buď napadá, anebo obhajuje). Význam výrazů je zde 
ovšem dán nejenom pravidly, jak táhnout (tj. explicitně), ale i na pohled neprůhlednými 
procedurálními pravidly (tj. implicitně). Stojí za pozornost a je překvapivé, že přidáním 
dalších dvou procedurálních pravidel: (4) Obhajovat lze pouze poslední, dosud neobhájené 
tvrzení a (5) Tvrzení Proponenta mohou být napadena pouze jednou, dostáváme hru pro 
intuicionistickou logiku.

Podobná pojednání moderní logiky ukazují, že i v její současné podobě, tzn. po leibnizovském 
obratu k umělému znakovému jazyku a kalkulu, ji lze pojmout na způsob příbuzný onomu 
disputačnímu, totiž jako hru či souboj o pravdivost teze, založený na dokládání toho, že 
závazky s tvrzením spojené byly splněny. Přesto jsem se rozhodl setrvat u dávného, 
tradičního pojetí disputace, protože jsem dospěl k názoru, že tyto moderní přístupy jsou 
příliš spjaty nikoli s běžným jazykem, ale již s jeho úpravou a vycházejí vstříc moderní 
formalizaci. Domnívám se však, že zejména na druhé, dialogické hře jsou dobře patrné 
jednoduché sémantické závazky, o nichž jsem hovořil v předchozí části.

Proč se bráním příklonu k neklasické logice?

Ve třetí části svého článku zmiňuje O. Majer neklasické logiky, které nějakým způsobem 
reagují na „plýtvání“ formulemi v logice klasické. Plýtváním je míněna skutečnost, že nezáleží 
na tom, kolikrát v odvození kterou formuli použijeme, což pak umožňuje např. beztrestné 
přidávání nadbytečných. Mám za to, že této překážce se lze snadněji vyhnout dodržováním 
pravidel disputace, která by měla připustit pouze premisy relevantní pro důkaz toho, co bylo 
právě napadeno. Protože však autorem uváděné příklady jsou pozoruhodné tím, že se 
odvolávají na přirozený jazyk, musím se k nim vyjádřit. Dotýkají se totiž jádra věci –
sémantických závazků.
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Cituje se Girardův příklad. Věta: „Za 100 Kč si mohu koupit krabičku Marlborek a krabičku 
Camelek,“ umožňuje dvojí různé porozumění: (1) „Za 100 Kč si mohu koupit krabičku 
Marlborek a za 100 Kč si mohu koupit krabičku Camelek.“ (2) „„Za 100 Kč si mohu koupit 
krabičku Marlborek a současně i krabičku Camelek.“ – Z toho Girard vyvozuje, že tu máme co 
do činění se dvěma významy spojky „a“ – slabým, klasickým (v prvním případě) a silným, 
lineárním (ve druhém případě). Aparát klasické logiky prý není schopen tento rozdíl 
postihnout, ačkoli je rozdíl v pravdivostní hodnotě obou výkladů. (Nejsem o tom přesvědčen, 
neboť interpretace převodu hodnoty z peněžní částky na krabičku cigaret na způsob přenosu 
pravdivostní hodnoty premis na závěr bylo zcela zjevně neadekvátní: 100 Kč  M, 100 Kč 
C; tudíž 100 Kč  M & C.)

Velmi názorně se však tento rozdíl projevuje na herních sémantikách.

Slabší klasická konjunkce se interpretuje jako volba konjunktu Oponentem, silnější lineární 
konjunkce jako paralelní hra oběma konjunkty.

Dejme tomu, že bychom měli hrát s šachovým velmistrem, který by nás bez potíží porazil, ať 
by hrál bílými, nebo černými – to předpokládejme. Tehdy bychom nutně prohráli, ať bychom 
zvolili kteroukoli z obou stran šachovnice. Jakmile by nám však bylo dovoleno vybrat si, zda 
budeme začínat hru na šachovnici s bílými nebo hru na šachovnici s černými a navíc volit, na 
které právě potáhneme, pak máme k mání vyhrávající strategii: Jako počáteční zvolíme tu, na 
níž soupeř začíná bílými a jeho tah vzápětí zopakujeme na té, kde hraje černými. Takto 
vlastně hraje sám se sebou a nemá šanci vyhrát obě partie zároveň, jak zní závazek, ovšem 
díky nastavení pravidel v silnější podobě paralelních her.

Přece však mi přijde, že tu jsou nároky na Proponenta, jímž je šachový velmistr, přemrštěné 
a odpovídaly by nejspíš situacím, kdy součástí významu konjunktivní spojky je i časový ohled. 
Vždyť v případě, že budeme pravidly nuceni táhnout současně, a tedy v tomto smyslu i hrát 
paralelně, ale ne střídavě – např. tak, že se budou tahy na obou šachovnicích pečetit, takže 
nebude možno využít předchozího tahu soupeře pro naši vlastní paralelní hru – vyhraje obě 
partie velmistr v roli Proponenta.

Vrátím-li se k prvému příkladu, zdá se mi zjevné, že v okamžiku, kdy zastánce tvrdí: „Za 100 
Kč si mohu koupit krabičku Marlborek a krabičku Camelek,“ měla by mu být dána možnost 
upřesnit, který z významů spojky „a“ – zda slabý, klasický, či silný, lineární – míní. To pokud 
bychom se chtěli přidržet zásady vstřícnosti z Damerova kodexu. I kdybychom však byli přísní 
a tuto možnost mu odepřeli, stále ještě tu je příklad pravidel disputace: Tam by odpůrce, 
jímž by v daném případě ovšem byl zastánce-respondens, bezpochyby musel použít námitku 
využívající rozlišení a teprve potom napadnout spojení v tom silnějším z obou rozlišených 
významů.

Vrací se nám tu do hry dříve stranou ponechaný časový zřetel, který se ve spojce „a“ může 
ukrývat a při některých příležitostech sehrát úlohu pro pravdivostní hodnotu, potažmo pak 
pro správnost úsudku. Z monády dřívější konjunkce vystoupil a oddělil se nový význam. Může 
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za to logický aparát? Je to on, kdo slévá významy výrazů do monád? Mohu si nechat uříznout 
hlavu a mohu též zůstat naživu, obojí současně však uskutečnit nedovedu. Modalitu 
možnosti tu smím vztáhnout na obě situace zvlášť, ale ne na jejich spojení. Jestliže nám tu 
vznikl obdobný problém s pojmem pravdivosti, co je toho příčinou? Ale cožpak tu nejde 
taktéž o rozdíl možnosti a skutečnosti? Je pravda, že na základě jistých předpokladů mohu 
uskutečnit jednu (koupě Marlborek) i druhou věc (koupě Camelek), ale ne obě současně. 
Časový zřetel a pojmy možnosti a uskutečnění spolu jistě souvisí. Logika za určitých okolností 
nemůže vystačit s jednoduchými modely universa teorie tříd. Jak se však potom 
v propedeutice vyhnout náročnějšímu modelování, např. pomocí Kripkeových rámců?

V podstatě se má odpověď opírá vposled o princip konzervatismu: Pokud nejsou změny 
nevyhnutelné a je možné téhož či podobného cíle dosáhnout pomocí starých, již 
používaných prostředků, pak je lépe se jich přidržet. Což lze nahlížet i z hlediska teorie 
argumentace: Důkazní břímě je v zásadě na tom, kdo usiluje o změnu, kdo prosazuje něco 
nového proti zavedenému.

Výroky, o jejichž pravdivost se přeme v přirozeném jazyce, většinou nevypadají na to, že by 
byly bůhvíjak strukturované a že by tudíž umožňovaly ono rozebrání, k němuž polemika 
ztělesněná logickou hrou koneckonců vede. To může být ovšem klam. Vzpomeňme si kupř. 
na důkazy matematických vět. Jejich závěry často vyhlížejí jako (co do své skladby) 
jednoduchá tvrzení, ale pokud vezmeme v úvahu, že věty lze přepsat do výroku implikativní 
formy, v jejímž předním členu bude stát konjunkce předpokladů a že tyto předpoklady jsou 
v mnoha případech nikoli axiomy, ale opět odvozenými teorémy, vidíme, že rozvinutím 
důkazu nám vzniká právě ta stromová struktura, ke které vede rozvinutý průběh diskuse. 
Můžeme však něco podobného opravdu předpokládat i u přirozeného jazyka? Nejde prostě 
jen o důsledek axiomaticko-deduktivního založení matematiky? A pokud ano, jakého druhu 
problémy diskutované v přirozeném jazyce by vůbec umožňovaly podobné zachycení? Tyto 
otázky mi přijdou nanejvýš ošemetné. Zvláště uvědomíme-li si, že zobrazení sehrávky 
proběhnuvší logické hry je stejného rodu jako až do axiomů rozepsaný důkaz. Skončenou 
disputaci by šlo zajisté také nakonec zapsat jako klasický deduktivní důkaz, tj. „sestupně“ od 
předpokladů přes důsledky k závěrům, jenomže jak nám to pomůže v argumentaci, která nás 
teprve očekává? Mimochodem, právě toto byl zřejmě způsob, jakým z analytických zápisů 
disputačních klání a kompendií vznikala během doby syntetická pojednání filosofických 
kurzů.136 V druhé kapitole jsem pak v souladu s Kappem a von Fritzem přijal názor, že 
podobný deduktivní výklad Aristoteles směřoval svými Druhými analytikami ke školskému 
předkládání již nabytého, hotového vědění, nikoli však k získávání takového vědění, ani 
k dialektickému zápolení.

136 Viz Sousedík 1967: s. 148n.
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VI. Kapitola: DEFINICE

ÚVOD

V druhé kapitole jsem se věnoval poměrně obsáhle Leibnizovi a jeho programu „umělého 
znakového písma“. To proto, abych upozornil na zásadní změnu v pojetí jazyka, s nímž je 
spjata moderní logika na rozdíl od té tradiční. Již pro objasnění vlastností vztahu vyplývání 
závěru z premis je nezbytné rozlišit formální jazyk logiky a jazyk přirozený, jinak se 
vystavujeme nebezpečí, že paradoxy plynoucí ze silné, ekvivalenční podoby definice137, 
platné ve formálním systému se budou vinou špatného porozumění přenášet do pojednání 
obdobného vztahu v jazyce přirozeném. Protože v základech formálních logických systémů 
stojí v těsném sepětí ustavení základních pojmů a výchozích pravd, je zapotřebí upozornit i  
na tuto stránku věci. Totiž ukázat že a proč existují dvě podstatně rozdílná pojetí výměru, jež 
se liší právě svým vztahem k formálnímu jazyku a běžné řeči. Cílem by mělo být rozlišit a 
přijmout, co je v kterém přístupu užitečné a proč. Přitom jsem veden přednostním zřetelem 
nechat vyniknout onomu rozdílu.

Půjde mi konkrétně o tyto přístupy, v oddílech, po řadě: „moderní“ (Berka - Jauris, Štěpán), 
„argumentační“ (Copi, Jansa) a „tradiční“ (Novák - Dvořák, Fuchs).

Zaujímám k nim postupně tento postoj, stručně v tezích:

1) Je zapotřebí vyložit princip implicitního a explicitního, syntetického definování, aby se 
objasnilo, proč moderní formální logice nevadí paradoxy vyplývání. Úplný formální výklad, tj. 
včetně podmínek správnosti, však nezbytný není, pokud se nehodláme věnovat logice jako 
od počátku budovanému axiomaticko-deduktivnímu systému.

2) Můžeme (v propedeutice logiky) přijmout účelový přístup k definování a definicím vlastní 
jinak teorii argumentace, který nacházíme u Copiho (1986a, 1986b), poněvadž dostatečně 
srozumitelně přibližuje podstatu věci. V rámci výuky středoškolské tímto směrem vykročil 
Petr Jansa (2003).

3) Pro větší soustavnost je užitečné inspirovat se a nechat se vést přístupem tradičním, 
pokud se přitom vyhneme přejímání jeho případných ontologicko-noetických předpokladů 
(spojených s filosofiemi, z nichž vycházel). Může nás to ochránit před nebezpečím sklouznutí 
k povrchnosti.

Důvody, proč se v logice jakož i její propedeutice zabývat definováním a nejen dokazováním, 
vyjmenovávají např. Jauris a Zastávka (1992: ss. 23-30). Jde o potřebu dorozumět se a přitom 
se vyhnout nedorozuměním, sdělovat a uchovávat myšlenky v nezkreslené podobě, 

137 Def.: Úsudek je správný (čili  závěr vyplývá z premis), právě když platí: kdykoli jsou pravdivé všechny premisy, 
je pravdivý i  závěr.
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vyjadřovat se úsporně a současně výstižně. Jedná se zkrátka o péči o jazyk, úsilí o jasnou a 
srozumitelnou řeč, jeden z předpokladů úspěšné spolupráce a vzájemného obcování vůbec. 
V rámci logiky to můžeme nahlížet i jako odstraňování překážek pro náležité posouzení  
pravdivosti tvrzení a správnosti úsudku.138 Otázce po pravdivosti výroků by totiž měla 
předcházet otázka po přesném smyslu vyřčeného, tj. obhajovaného nebo vyvraceného 
mínění, sdíleného či odmítaného přesvědčení. Tedy před samotným procesem jejich 
odůvodňování a opravňování, nakolik to je možné. Dodávám – a v tom se budu 
pravděpodobně od mnohých lišit139, že jsem přesvědčen, že pojmy nejen běžného, nýbrž i 
vědeckého jazyka, včetně logiky jsou jistou mírou neurčitosti zatíženy vždy a 
nevyhnutelně.140 Jde však o to, aby byly vyjasněny a upřesněny přiměřeně okolnostem, 
účelu, k němuž mají být použity, a úkolu, jehož řešení mají napomoci. Nejde o jejich čistotu 
absolutní, ani nadbytečnou. Také nelze neurčitost, neostrost pokládat vždy a všude za jejich 
vadu, nebo selhání člověka, chybu toho, kdo vymezuje. Vycházím zkrátka z přesvědčení, že 
skutečnost sama je neurčitá a nikoli teprve až její uchopení v lidské mysli, potažmo v jazyce a 
řeči. Proto, pokud hovořím o pojmové jednoznačnosti, přesnosti, určitosti, apod., mám vždy 
na mysli zároveň přiměřenost projednávané záležitosti. I toto je, mimo jiné, podmínkou 
vyhlašované „věcnosti“. V této přiměřenosti věci, záležitosti, tj. „pragma“ a „res“, spatřuji 
jádro realismu a podstatu pragmatismu – myšlení a jednání, které se snaží „být právo 
skutečnosti“, ne v hypostazování abstraktních jsoucen.

Kapitola věnovaná definování, jde-li o učebnici elementární logiky a ne odborné logické 
pojednání, obsahuje někdy odlišné druhy výměrů, které však nejsou součástí téhož pojetí 
jazyka, nemají „týž rodokmen“. Tato skutečnost bývá zastírána existencí zdánlivě podobných 
protějšků zástupců jednoho „rodu“ v druhém: tzv. syntetických, nominálních definic 
tradičního pojetí coby obrazu (případně vzoru, podle toho z jaké strany věc nahlížíme) 
explicitních definic-zkratek axiomatického deduktivního systému. Domnívám se, že 
připodobňování obou je spíše na závadu, neboť zakrývá mnohem důležitější a významnější 
rozdíl v prostředí,  jehož jsou tyto druhy definic součástí. Jde mi o to, jasně odlišit jejich, 
řekněme, na jedné straně „aristotelský“, na druhé „leibnizovský“ původ, poněvadž toliko 

138 „Posoudit, zda tvrzení je pravdivé, předpokládá vědět jednozna čně, co tvrdí (tj. jednoznačně mu rozumět) a 
posoudit, zda to, co tvrdí, ve skutečnosti je. Jednoznačné rozumění je nutnou podmínkou posouzení pravdivosti.“ 
(Jauris 1992: s. 24)

139 Proti tomu jsou např.: „Pojmy používané ve vědě, technice, právu apod. by ovšem měly  být zcela  přesné.“

(Berka – Jauris 1978: s. 103)

140 Zákony o chování „hmotných bodů“ stejně jako definice týkající se ideálního, abstraktního světa mohou být 
požadovaným způsobem „jasné“, „jednoznačné“ a „určité“ jen díky tomu, že není (a nemůže být) jasně, určitě a 
jednoznačně dáno, kdy lze něco za hmotný bod pokládat a kdy ni koliv – to údajně rozhodne praxe; jakým však 
způsobem? – Když vše vychází, tak to tak je, a když nevychází, řekne se, že zákony či pojmy „nešlo použít“, ne že 
byly chybné! Jen v případě skutečně převratné události by byly viněny zákony či pojmy, ovšem často ani ne tak 
z chybnosti nebo klamnosti, jako z omezení, kter é dříve nebylo patrné. Jakmile jsou skutečně obviněny z toho, 
že „neodpovídají realitě“ či „nejnovějším objevům“, je to neklamný příznak „revoluce“ ve vědě.
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s druhým se pojí kalkulační pojetí jazyka uchopeného jako umělý znakový systém vybavený 
pravidly na zacházení se znaky.

Stojíme tu před problémem: Je velmi pravděpodobné, že učenec společenskovědního směru 
nebude „moderně-formální“ způsob definování vůbec potřebovat, prostě jej nebude 
používat ani jako tvůrce ani jako uživatel. Byl by potom nějaký důvod zabývat se jím? Zajisté 
bychom našli minimální zdůvodnění v tom, že jde o porozumění určitému typu racionality, 
podobně jako v případě dedukce vázané na umělý znakový jazyk. Jen užitek tu bude ještě 
skrovnější, poněvadž formální schémata pro definování budou – na rozdíl od těch pro 
usuzování – mnohem méně použitelná.141 Přiznávám, že s výjimkou výše zmíněného 
seznámení za účelem pochopení jistého typu racionality se mi jeví přínosnější nechat se při 
pojednávání tohoto námětu inspirovat aristotelskou tradicí nebo teorií argumentace. Ve 
skutečnosti to do značné míry vyjde nastejno, poněvadž druhá tu vychází z prvé. Vyhnout 
bychom se však měli tématům, která jsou přenášena zjevně bezmyšlenkovitě, aniž by prošla 
tázáním, o čem jsou a k čemu slouží. Po tomto „očištění“ by se dalo mnohé z logiky 
aristotelské tradice přejmout, pokud by se nám podařilo vyhnout se ontologicko-noetickým 
předpokladům, s nimiž je onen přístup spojen. Důležité je to z důvodu nezaujatosti, neboť 
aby byl aparát použitelný vskutku obecně, pro strany různého filosofického založení, měl by 
být v tomto ohledu nestranný. Z pohledu odpůrců je ovšem pro tyto předpoklady „zatížen 
předsudky“, z pohledu zastánců „podložen principy“ – staly by se tudíž nevyhnutelně 
předmětem sporu, nikoli základem shody nebo aspoň srozumění.

Způsob, jak se s výše uvedeným problémem vyrovnávají autoři učebnic je různý. Závisí na 
místu a úloze, jaké u nich zaujímá a sehrává teorie argumentace proti formální logice. Krajní 
možností je pojetí propedeutiky jako uvedení do logiky formální. V takovém případě se 
můžeme námětu definování zcela vyhnout (viz Sochor 2011), nebo pojednat v přiměřené, 
úsporné míře (viz Berka – Jauris 1978). Vhodně zvolené úvodní příklady z přirozeného jazyka 
nemusí být zavádějící a naopak umožní lépe pochopit obdobné záměry v jazyce formálním. 
Navíc tematizují rozdíl objektového jazyka a metajazyka, i následné částečné zabudování 
metajazyka do formálního jazyka.142

141 Definování se ve srovnání s usuzováním více řídí materií než formou. O usuzování se smíme domnívat, že je 
společné všem rozumově uvažujícím bytostem v jakémkol i oboru. Vymezování však musí přece jen více 

zohledňovat předmět, tj. vědecký obor, jemuž je určeno.

142 Cit. Berka – Jauris, 1978, s. 105:

Dejme tomu, že posloucháme výklad astronomův a mimo jiné uslyšíme: (a) nejbližší stálice je od Země vzdálena  
4,2 světelného roku, (b) meteoritem nazývám těleso přírodního původu, které proniklo z kosmického prostoru  
na zemský povrch. V prvém tvrzení se mluví o nebeských tělesech, kdežto v druhém o výrazech. Tvrzení (b) 
vlastně znamená: (b1) výraz „meteorit“ užívám v témže smyslu jako výraz „těleso přírodního původu, které 
proniklo z kosmického prostoru na zemský povrch“, neboli (b2) výraz „meteorit“ užívám v tom smyslu, že platí: 
"x (x je meteorit ´ x je těleso přírodního původu, které proniklo z kosmického prostoru na zemský povrch).

Z tvrzení  (b), (b1), (b2) se o nebeských tělesech nic nedovídáme. Tímto tvrzením se zavádí do jazyka nový výraz, 
meteorit, jako zkratka za výraz těleso přírodního původu, které proniklo z kosmického prostoru na zemský 
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VI. A. ODDÍL PRVNÍ – „moderní přístup“

Výklad logiky na elementární úrovni se obvykle soustřeďuje na teorii důkazu, kterému
předchází seznámení s pojmovým aparátem a zavedení znakového systému – „abecedy“ a 
„gramatiky“ umělého jazyka, tj. seznamu symbolů a definice správně utvořené formule.
Tematika definování, pokud je vůbec přítomna, může působit vzhledem k následující látce 
dojmem přílepku, jestliže by vyšla příliš vstříc pojetí tradičnímu. (Viz např. Štěpán 1992.) 
Kromě toho hrozí – z hlediska čtenáře – směšování části týkající se tradičního pojetí definice 
s novým přístupem vázaným na existenci axiomaticko-deduktivního systému, v němž má své 
plné odůvodnění a z nějž také bere svou smysluplnost.

Podívejme se nejprve na princip a způsoby definování v moderní logice. Začněme rozdílem 
definice explicitní a implicitní.

J. Štěpán stručně zmiňuje: „Další rozlišení druhů definic je založeno na jejich formálním 
vyjádření (tzn. na jejich tvaru). Tak říkáme, že jde o definici v normálním tvaru, jestliže je 
vyjádřena definiční rovností nebo definiční ekvivalencí. Tomuto typu se říká rovněž explicitní 
definice, narozdíl od definic implicitních, které nejsou v normálním tvaru.“ (1992: s. 17)

Dva principy moderního pojetí:

1) Definice jsou zkratky vznikající z termínů, potažmo pojmů předchozích, jedná se o 
explicitní definice predikátorů a funktorů, popř. částečných predikátorů a funktorů, 
potažmo pak predikátů a funkcí, jež jsou jimi označeny.

2) Základní pojmy jsou vymezeny implicitně, tzn. jako všechny ty interpretace 
příslušných výrazů (termínů), které činí realizaci axiomů pravdivou.

Bez tohoto rámce a bez přijetí definice vyplývání v silném, ekvivalenčním tvaru, byl by takový 
přístup poněkud zvláštní. Míním tím: podivný pro nepřipraveného, běžného uživatele jazyka 
očekávajícího nanejvýš toliko ohlášené „vyjasnění a upřesnění“ pojmů, jak bývá zvykem. 
Člověk s důvěrou přijímající výzvu k větší „jasnosti“, „jednoznačnosti“, „určitosti“ apod., 
nemá zprvu tušení o tomto rámci, a proto mu také bez výslovného upozornění může jeho 
význam unikat. Neví, jak těžkým prohřeškem v očích „objektivního vědce“ je „konfúze“, 
„ambiguita“ a „vágnost“, slova znamenající zmatení, víceznačnost, neurčitost, budící již svou 
cizotou vážné znepokojení. S podobnými úskalími si totiž láme hlavu většinou teprve tehdy, 
až začnou opravdu činit potíže a vést k nedorozumění. Nevidí v tom problém principiální, 
nýbrž pragmatický, nenahlíží věc ideálně a teoreticky, nýbrž konkrétně a prakticky. 

povrch. Takovéto zavádění nových výrazů je – teoreticky vzato – nadbytečné: náš astronom mohl větu (b) 
vynechat a všude, kde užívá v př ednášce slovo meteorit, nahradit je slovy: těleso přírodního původu, které 
proniklo z kosmického prostoru na zemský povrch. Ale zavádění nových výrazů činí vyjadřování stručnějším a 
přehlednějším, a tím usnadňuje pochopení.
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Srozumitelnější jsou mu tudíž stará měřítka náležitého definování týkající se tzv. výměrů 
reálných. Přitom pochopit správně smysl a účel moderního přístupu a především jeho 
spojení s novým pohledem na umělý znakový jazyk a jeho vztah k běžné řeči je součástí 
porozumění podstatě a převratnosti Leibnizovy ideje kalkulu vtiskující svou pečeť mnohem 
pozdějšímu objevu aparátu moderní formální logiky.

Implicitní definice

Již od antiky jsme upozorňování, že dokazování ani vymezování nemůže běžet do nekonečna. 
Řetěz, či spíše strom a jeho jednotlivé větve musí mít svůj konec, své kořeny. Končí u výroků 
a výměrů, které jsou pravdivé a zřejmé „samy sebou“, tzn. ne na základě „něčeho jiného“. 
Tuto zásadu ctí i moderní logika. Jak ale u ní vypadají ony „kořeny věcí“ a „nejvyšší pojmy“ a 
jak je vůbec chápeme? Jakým způsobem jsou nám dány, jestliže by podle Leibnize „jasnost a 
odlišenost“ byla subjektivní, ve smyslu: na pozorovatele vztaženou, záležitostí? Nakonec 
musíme skončit u pravd a pojmů, kterých se zmocňujeme vhledem. Tento vhled pak jedni 
myslitelé považují spíše za záležitost rozumu, druzí za věc zkušenosti. Ponechme stranou tyto 
noetické a ontologické otázky. Podívejme se, jak se toto počínání – jak ve významu konání,  
tak ve významu zakládání, ustavování – projevuje v nějakém konkrétním formálním systému.

Explicitní obecně znamená „výslovný“, tj. výslovně uvedený. Zde to konkrétně značí, že je 
výslovně uvedeno: (A) co se definuje (definiendum), (B) čím se definuje (definiens) a (C) ono 
spojení obou - levé a pravé - částí, pomocí definiční ekvivalence či rovnosti. Většinou tomu 
tak je, ovšem právě s výjimkou implicitních definic. Jejich princip si můžeme ukázat na 
Peanových axiomech aritmetiky. Definují se tu čtyři pojmy „sčítání“, „násobení“, „nula“ a 
„následník“. První dva jsou číselné operace, nula je nulamístný funktor, čili konstanta, tj. 
jakási nálepka pro individuum určitých vlastností. Konstanta se jeví být čímsi mezi jménem 
vlastním a jménem popisným – není to zcela významuprostá nálepka jako jméno vlastní, ale 
onen význam není dán nějakým popisem jako u jména popisného. Od nuly či jeho následníka, 
jedničky např. právem očekáváme, že budou mít jisté vlastnosti, ty však nejsou dány 
popisem ukrytým v pojmenování. „Následník“ je operace, která číslu přiřazuje jeho 
následníka, tj. to následující po něm v číselné posloupnosti, tedy nule jedničku, jedničce 
dvojku, atd. Všimněme si, že v oněch axiomech nikde nenarazíme na obvyklou strukturu 
definice, přesto cosi definují. Je to však první použití zmíněných pojmů, odkud tedy víme, co 
vlastně ty pojmy znamenají? – Řekne se jednoduše, že znamenají všechno, co když takto 
pojmenujeme, skutečně splňuje onu soustavu axiomů, soubor výchozích tvrzení. Jinými 
slovy, po jejich dosazení do oněch axiomů (interpretaci) se z těch axiomů stávají pravdivé 
výroky. Dobrý smysl to dává proto, že axiomy jsou původně chápány jako pouhé řetězce 
znaků bez jakéhokoli pojmového obsahu. Jsme zde tedy u počátku, při samotném aktu 
uchopení oněch dříve (v II. kapitole) zmiňovaných Leibnizových „základních idejí“. Jenom se 
neděje prostým vyhledáním a pojmenováním.
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Příklad: Peanova aritmetika (1889) – ukázka založení axiomatické výstavby vědy a 
implicitního definování axiomů.

Jazyk čili slovník = { 0, S, +, ¥ } … seznam znaků pro základní pojmy: konstantu nula, 
jednočetnou operaci následníka a dvojčetné operace sčítání a násobení
axiomy uspořádání

1) "x [x π 0 $y (x Sy)]
2) "x (Sx π 0)
3) "x "y (x π y  Sx π Sy)

axiomy operací
4a) "x (x + 0 x)
4b) "x "y [x + Sy S(x + y)]
5a) "x (x ¥ 0 0)
5b) "x "y [x ¥ Sy (x ¥ y) + x]

axiom indukce
6) {j(0) Ÿ "x [j(x) j(Sx)]}  "x j(x)

Komentář:

Peanovy axiomy aritmetiky jsou velmi čistým a názorným příkladem moderního přístupu, 
implicitních definic v axiomaticko-deduktivním systému. V uvedených axiomech, které zjevně 
nejsou explicitními definicemi, se vymezují základní pojmy aritmetiky: nula, funkce přiřazení
následníka, operace sčítání a násobení. Tyto čtyři pojmy jsou dány implicitně, tj. 
prostřednictvím souvislostí, které jsou popisovány uvedenými axiomy. Cokoli, co lze uchopit 
(„pojmenovat“) tak, aby platily tyto axiomy, je považováno za ztělesnění aritmetiky na 
přirozených číslech, jejichž lineární strukturu „vidíme“ skrze první tři z nich Ty popisují 
uspořádání prvků, další pak fungování nám dobře známých operací sčítání a násobení. 
Metaaxiom indukce zajišťuje všeobecnost takových vlastností, které se přenáší z prvku na 
jeho následníka. Konkrétněji k jejich obsahu: Axiom (1) říká, že každé číslo, které není nula, 
má předchůdce (doslova: existuje číslo, jehož je následníkem). Axiom (2) říká, že 
následníkem žádného čísla není nula. Axiom (3) říká, že navzájem různá čísla mají i různé 
následníky. Výsledkem těchto definic je lineární posloupnost prvků, která má počátek, nemá 
konec, nikde se nevětví a nikde se nezacyklí. Toto uspořádání vyhovuje naší (předchozí!) 
představě o přirozených číslech a každou takovou strukturu lze tím pádem přirozenými čísly 
očíslovat. Axiom (4a) říká, že přičteme-li k libovolnému číslu nulu zprava, výsledkem je zase 
ono číslo. Axiom (4b) říká, že součet libovolného čísla a následníka nějakého čísla je 
následníkem součtu oněch čísel. Axiom (5a) říká, že vynásobíme-li libovolné číslo nulou 
zprava, je výsledkem nula. Axiom (5b) říká, že součin libovolného čísla a následníka nějakého 
čísla je součtem součinu oněch čísel a onoho na počátku libovolně zvoleného čísla. Tyto 
axiomy plně postačují k důkazu všech vlastností, na jaké jsme u přirozených čísel zvyklí, např. 
komutativity, asociativity, distributivity násobení vůči sčítání, atd. včetně všech 
matematických vět o nich; přímým či nepřímým důkazem, nebo matematickou indukcí. U 
axiomu indukce (6) se jedná o „metaaxiom“, tj. o formu spočetně nekonečného množství 
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axiomů lišících se jen tím, jakou vlastnost zvolíme za j. Axiom říká, že pokud má nula 
nějakou vlastnost j a dále pokud platí, že s každým číslem má tuto vlastnost i jeho následník, 
pak tuto vlastnost mají všechna čísla. Přenese se totiž od počátku skrz celou posloupnost až 
do nekonečna. – Pro nás bude v tuto chvíli významné zjištění, že takovéto zavedení 
základních pojmů spolu s níže uvedeným definováním explicitním, syntetickým vede 
k zásadní odstranitelnosti všech později zavedených výrazů z vět daného jazyka až na pojmy 
ustavené na počátku implicitně.

Explicitní definice

Požadovaná forma explicitních definic predikátorů a funktorů je upravena následujícími 
předpisy a podmínkami:

Definice n-místného predikátoru P: "x1 … "xn [P (x1 … xn) €a (x1 … xn)]

Definice n-místného funktoru f: "x0 … "xn [f (x1 … xn) = x0 €a (x0 … xn)]

Definice částečného predikátu a částečné funkce by potom vyhlížely:

"x1 … "xn {p Æ [P x1 … xn €a (x1 … xn)]}

"x0 … "xn {p Æ [f (x1 … xn) = x0 €a (x0 … xn)]}

Kde x0 … xn jsou navzájem různé individuové proměnné. a (x1 … xn) a a (x0 … xn) jsou tvrzení, 
v nichž se vyskytují volně právě proměnné x1 … xn resp. x0 … xn a p tvrzení, v němž se 
vyskytují volně nejvýše proměnné x1 … xn resp. x0 … xn. Má se samozřejmě za to, že 
definované výrazy se před vyslovením definice nikde nevyskytly a jedná se vždy o jeden 
nerozložitelný výraz. Při zavedení funktoru f se navíc dokazuje ještě tzv. tvrzení o jedinosti, tj. 
že x0, o němž je v definici řeč, je uvedených vlastností jediné, a tedy že v případě f jde 
skutečně o funkci.

Takovýmto plně formálním způsobem definování bychom se sice vyhnuli nebezpečí zavedení 
sporu do našich úvah, avšak vyžadoval by výklad volných a vázaných výskytů proměnných (a  
v plné obecnosti i volných a vázaných výskytů termínů), kterému se chceme v propedeutice 
vyhnout kvůli náročnosti.

Na druhé straně porozumění principu implicitního a explicitního, syntetického definování 
v axiomaticko-deduktivních soustavách je zapotřebí, poněvadž dává odpověď na otázku, 
proč nám nevadí v předchozí kapitole zmíněné paradoxy vyplývání. Jestliže můžeme 
nahrazováním odstranit zavedené výrazy až na základní, implicitně definované pojmy a 
ponecháme-li stranou nečitelnost takového zápisu pro člověka, odhalí se souvislosti mezi 
premisami a závěrem. Vysvitne z něj totiž, že se celý problém správnosti úsudku v podobné 
soustavě zužuje na otázku, zda existuje či neexistuje taková interpretace právě a jen oněch 
primitivních výrazů, která by vedla ke splnění (pravdivosti) všech premis a současně 
nesplnění (nepravdivosti) závěru. Kdežto v běžném jazyce by se paradoxy dotkly případů, kdy 
buď je závěrem tautologie, nebo se mezi premisami nachází kontradikce, ale zároveň ostatní 
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tvrzení jsou povýtce splnitelná ve smyslu empirickém, přičemž neexistuje žádný převod na 
sadu základních pojmů, které by mohly být definovány implicitně.

Tyto dva základní způsoby definování je nezbytné pro potřeby logiky doplnit o seznámení 
s principem induktivní definice: Induktivní definice se skládá obecně ze tří kroků. V prvním 
kroku určíme základní prvky, výčtem. Ve druhém kroku stanovíme způsob, jak se prvky a 
postupně vznikající složeniny mohou spojovat. Ve třetím kroku, tzv. uzavírací klauzuli, 
dodáme, že nic jiného než takto utvořeného pod definovaný pojem nespadá.

Příklad 1: Definice správně utvořené formule (dále „suf VL“) ve výrokové logice (VL). (1) 
Každá výroková proměnná je „suf VL“. (2a) Je-li již a „suf VL“, potom i ÿa je „suf VL“; (2b) 
Jsou-li již a, b obě „suf VL“, potom i a Ÿ b, a ⁄ b, a Æb jsou „suf VL“. (3) Nic jiného, než co 
bylo uvedeno a vzniklo výše uvedenými kroky, není „suf VL“.

Příklad 2: Definice správně utvořené formule (dále „suf PL“) v predikátové logice (PL) prvního 
řádu. – Nejprve se podívejme na seznam povolených znaků, „abecedu“ umělého znakového 
jazyka PL

1. Logické znaky
a) znaky pro individuové proměnné: x, y, z, x1 , x2 , …
b) znaky pro logické spojky: ÿ, Ÿ , ⁄, Æ , ́
c) znaky kvantifikátorů: ", $

2. „Mimologické“ výrazy (znaky „slovníku“)
a) funktory (znaky označující funkce): f, g, h, f1 , f2 , …
b) predikátory (znaky označující predikáty): P, Q, R, P1 , P2 , …

3. Pomocné znaky: závorky

Definice správně utvořené formule predikátové logiky (PL) je odpovědí na otázku, jak je 
tento znakový aparát použit k tvorbě slov a vět umělého jazyka PL. Sledujeme tu vlastně 
kroky při uskutečňování Leibnizova plánu na vytvoření umělého znakového jazyka.

Termíny
1) Každý znak individuové proměnné je termín.
2) Jsou-li výrazy t1, … tn termíny a je-li f n-místný funktor, pak výraz f(t1 , … tn) je termín.

Atomické formule (atomy)
0) Je-li P n-místný predikátor a výrazy t1, … tn termíny, pak P(t1, … tn) je atomická 

formule.
Formule

1) Každá atomická formule je správně utvořenou formulí PL. (Dále jen „suf PL“.)
2) Je-li výraz a již „suf PL“, pak i výraz ÿa je „suf PL“.
3) Jsou-li a a b obě již „suf PL“, jsou jimi i aŸ b, a ⁄ b, a Æb.
4) Je-li x proměnná a j „suf PL“, pak i "xj a $xj jsou „suf PL“.

Dodatek: Nic jiného, než co vzniklo uvedeným postupem, není správně utvořenou formulí PL.
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VI. B. ODDÍL DRUHÝ – „argumentační přístup“

Jak na odlišnost tradičního a moderního pojetí definování a na otázku potřebnosti či 
užitečnosti odpovídají tvůrci učebnic? – Krajním řešením může být Sochorovo (2011) 
vynechání celého námětu, které má samozřejmě též své důvody. Dalším je zařazení pouze 
způsobu moderního, kde příklady z běžného jazyka tvoří vhodný objasňující úvod (Jauris 
1970, Berka – Jauris 1978), případně jako doušky doplňující výklad ekvivalence (Tarski 1969).  
Opět další možností je zařazení jakéhosi pozůstatku tradičního přístupu do jinak moderní 
logikou se zaobírající učebnice (Štěpán 1992, Štěpán 2001), anebo do části věnující se teorii 
argumentace v rukověti smíšené (Jauris – Zastávka 1992).

Petr Jansa se ve své diplomové práci (2003) rozhodl následovat příkladu Copiho (1986a, 
ss. 127-166; 1986b, ss. 131-166) a inspiroval se jedním z děl zohledňujících neformální teorii 
argumentace. Tento pragmatický, prakticistní přístup se i mně jeví schůdný, zůstaneme-li si 
vědomi, z jaké tradice vychází, a nesetřeme-li nevhodně rozdíl oproti modernímu.

Úvodem části věnované definování (ss. 81-94) se Petr Jansa vrací ke kapitole „Pravda, teorie 
pravdy“, která obsahovala cvičení, v němž se postupně vyjasňovala definice lhaní.143

Pokládám to za vynikající nápad, poněvadž nejen že se studentům ukazuje problém z běžné, 
všední, praktické stránky, ale také se odpoutáváme od pojetí, které z definování činí pouhou 
záležitost úmluv. Na příkladu jasně vysvítá, že v praxi existuje věc (lhaní) a její pojem vzniká 
rozumovým uchopením této věci, čímž jsou kladeny meze upřílišněnému konvencionalismu.

Správně je položena otázka: Proč vlastně definice spadá do pravomocí logiky? (s. 81) 
Obecnou odpověď ovšem nedostaneme, průrva mezi moderní a tradiční logikou v pojetí 
jazyka zůstává tedy cudně přioděna. Zde to nevadí, poněvadž v dalším setrváme v prostředí 
běžného jazyka a nejsme vystaveni nebezpečí jeho směšování s jazykem umělým, formálním. 
Otázka je zodpovězena tím nejpřirozenějším a pro logiku nejzávažnějším způsobem: Pomocí 
spojitosti s pojmem vyplývání a příkladem z oblasti práva, kde závěrečný výrok úsudku je 
výsledkem podřazení činu pod skutkovou podstatu vymezenou definicí. Výměr je tak ukázán 
v souvislosti s pojmovým rozborem a vyvozováním praktických důsledků. Tedy přesně v těch 
souvislostech, na něž se zaměří následující typologie účelů definování a na ní založené třídění  
definic, jak je nacházíme u I. M. Copiho.

Příklad též navozuje většinu význačných námětů spojených s definováním: použití pojmů 
dřívějších, při posouzení přiměřenosti a aplikaci nutnost „materiální“ (tj. nejen logické, 

143 Od předběžného výměru lhaní jako „tvrzení nepravdy“, přes „záměrné tvrzení něč eho, o čem jsem 
přesvědčen, že není pravda“ k vymezení umožňujícímu zahrnout i  téma konverzačních implikatur: „Lže také ten, 
kdo říká pravdu (ale ne celou pravdu) a přitom ví, že říká to, co říká, může být pochopeno jinak (opačně). “ (s. 29) 
– Výstižnější by možná bylo: Lže ten, kdo buď říká něco, o č em je př esvědčen, že není pravda, anebo něco, o 
čem se důvodně domnívá, že bude pochopeno způsobem, jehož výsledek se liší od toho, o čem je přesvědčen, 
že je pravda. Dodávám. K tomu viz anekdotu o sovětských a amerických novinách v sedmé kapitole, EXEMPLA.
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formální) znalosti odborníka (zde právníka), užitečnost i pro neodborníka, účel objasnění 
neznámého známým, rozlišení, zda se neznámé týká téhož či jiného jazyka (tj. rozdíl definic 
výkladových a překladových), meze definování a nevyhnutelnost mimojazykového zakotvení 
významu výrazů, problém vztahu umělého znakového jazyka ke skutečnosti a k jazyku 
běžnému (zmíněna je jeho nezbytná, prostředkující úloha při zavádění jazyka umělého).

Po úvodu P. Jansa podává Copiho výčet pěti hlavních důvodů, jimiž jsme vedeni k definování: 
zavedení nového výrazu kvůli rozšíření slovní zásoby, odstranění víceznačnosti z užívaného 
pojmu, snížení míry neurčitosti pojmu, tzn. jeho vyostření, zřetelnější stanovení mezí, 
vysvětlení, tj. zachycení podstaty zkoumaného jevu, případně ovlivnění postoje.

Následuje zužitkování předložených a rozlišených důvodů pro definování v roztřídění definic 
podle jejich účelu: definici-úmluvě zavádějící nový výraz, slovníkové definici vystihující 
určitou jazykovou zvyklost, zpřesňující (regulativní) definici upravující užívání již zavedeného 
pojmu, teoretickou (konstruktivní), která zkoumáním ustavený či odhalený jev zachycuje 
v jazyce, a přesvědčovací, která cílí k ovlivnění postoje adresátů zahrnutím protěžovaného 
hodnotícího hlediska. Zde by se mělo rozlišit mezi tímto zaujatým tedy vadným způsobem 
definování a definováním, které sice není netečné k hodnocení, protože pojednává věc, která 
je nějakou hodnotou, avšak není vedeno osobním záměrem, nýbrž přiměřeností věci samé. 
Tedy není nestranné, jelikož být nemůže, má-li být podstata věci vystižena, ale není zaujaté. 
Objektivita zde neznamená hodnotovou neutralitu!

Chybám v definování se Petr Jansa nevěnuje teoreticky, nýbrž prakticky – pomocí úkolů 
„pracovního listu“ a přiloženého návodu na použití. Námětem jsou jednak běžné vady 
(definice úzká a široká, definování kruhem, definování zápornými či nepodstatnými znaky, 
víceznačnost výrazů, neurčitost pojmů a obtíže při jeho odstraňování, rozlišení ryze 
nominální a reálné definice, úskalí rekurzivního definování), jednak typy definic.

Pro náležité rozlišení pojmů a výrazů se Petr Jansa obrací k témuž směru logiky a formální 
sémantiky, u nějž jsem hledal inspiraci pro námět presupozic a řešení střetu mezi 
booleovským a aristotelským pojetím obecné kvantifikace, tedy k TIL. Je to přirozené, neboť 
právě tento směr má zásluhu na opětovném uvedení námětu pojmů do logiky a svým 
vyhlašovaným pojmovým realismem tak vyvažuje upřílišněný sklon moderních 
konvencionalistů zabývat se jazykem především na úrovni výrazové. Zastánce TIL, Pavel 
Materna se v knize Svět pojmů a logika (1995) stručně věnuje postupnému upřesňování 
našich jazykových intuicí – rozlišení výrazu a významu, sémantické úloze většiny výrazů 
běžného jazyka, víceznačnosti (homonymii) a souznačnosti (synonymii) výrazů, existenci 
pojmu bez určitého jazykového vyjádření, čili možnosti významu bez výrazu.

Při této příležitosti, v souvislosti s TIL a definováním, poznamenávám, že Pavel Materna
v duchu TIL rozlišuje – vedle pojmů obecných (universálních) a jedinečných (singulárních) –
velmi příhodně pojmy prázdné analyticky a empiricky, ty pak buď zákonitě, anebo nahodile. 
„Analyticky“ znamená ve všech možných světech, „zákonitě“ by znamenalo v tomto světě 
vždy, nahodile by znamenalo v tomto „světamžiku“, shodou okolností. (1995: ss. 36-39) Je 
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příznačné, že naproti tomu Jan Štěpán v době, kdy ještě setrvával u klasické moderní logiky, 
nebral rozlišení analyticky a empiricky prázdných pojmů v úvahu a obecnost, jedinečnost a 
prázdnost pojmů chápal čistě extenzionálně, jako by se logika měla zabývat pouze pojmy 
matematickými, neměnícími aktuální rozsah.144

Pozoruhodná anekdota,145 jež je zadáním prvního úkolu pracovního listu, kromě 
zamýšleného účelu zábavnou formou ukázat úskalí při definování v běžném jazyce a způsob 
vymezování pojmů pomocí pojmů dříve známých přináší ještě jeden vedlejší: problematizuje 
požadavek vzájemné nahraditelnosti výrazu definovaného a definujícího, pokud by byl vzat 
opravdu důsledně a jednoduše. Názorně totiž předvádí, k jakým nesmyslům jeho skutečně 
soustavné a bezvýhradné zachovávání může vést. Řekl bych, že to může mít léčebný účinek.

Gahér sice píše: „Nahrazovanie výrazov iba na základe ich ekvivalencie može často viesť k 
zmene komunikovanej informácie, hoci sa nemení pravdivostná hodnota vyjádrených súdov. 
V mnohých jazykových situáciach sú prípustné iba jemnejšie typy nahrazovania výrazov, pri 
ktorých sa nemení samotný zmysel výrazov,“ (1994: s. 142) ale ze souvislostí je zřejmé, že tu 
varuje pouze před ekvivalenci pojímanou extenzionálně, tedy před pouhou rovnomocností.

Domnívám se, že téma definování je v rámci teorie argumentace (přesněji: jedná se o 
učebnice věnované „neformální logice“ a „úvodu do logiky“) pojednáno Copim pro naše 
účely vyhovujícím způsobem. Lze je tudíž přijmout přizpůsobit okolnostem a adresátům. 
Jansova diplomová práce (2003) je toho dokladem.

Hlubším důvodem, proč Jansovo – Copiho dělení definic přijímám, je skutečnost, že 
umožňuje po opuštění dříve sjednocujícího hlediska metafyzického postihnout rozmanitý 
smysl definování alespoň účelově. Není třeba želet ztracené, pomyslné hierarchie pojmů. Ta 
ve své domnělé či zamýšlené úplnosti byla sotva kdy víc než vidinou.

144 Viz Štěpán, 2001, s. 32. Za příklad prázdného pojmu je vzat „člověk vyšší než 5 m“. Též údajná rovnomocnost 
pojmů „Jitřenka“ a „Večernice“ neplyne z jejich obsahu, nýbrž je záležitostí naší pozemské současnosti. Je však 

přece myslitelné, aby si tyto pojmy zachovaly svůj obsah a přitom zrůznily své rozsahy.

145 ÚKOL: Co říká následující věta? Jakým způsobem tato věta vznikla? – „Šelma, chovaná odpradávna jako ten, 
kdo vypomáhá nejvyspělejší živé bytosti, jež je též schopna myšlení a řeči, při stíhání a zmocňování se zvěře, 
pohltila jako látku, kterou organismy přijímají k výživě, drobný výsledek výrobního procesu masného průmyslu, 

který v zniká naditím rozsekaných drobů, masa a žemlí do měkkého trubicového orgánu vepře.“ (cit. op. s. 87)

ŘEŠENÍ: Věta v zadání vznikla z věty „Pes jitrničku sežral.“ opakovaným nahrazováním jednotlivých slov jejich 
definicemi nebo částmi definic podle SSJČ. - Člověk = nejvyspělejší živá bytost se schopností myšlení a řeči; 
lidská bytost. Jitrnička = zdrobněle, též expresivně jitrnice. Jitrnice = masný výrobek z rozsekaných drobů, masa, 
žemlí, naditých do vepřového střeva. Lov = stíhání a zmocňování se zvěře (nejčastěji odstřelem); chytání ryb. 
Pes = šelma chovaná odpradávna jako pomocník člověka při lovu, k hl ídání apod. Pomocník = kdo někomu 
pomáhá, vypomáhá, někoho podporuje. Potrava = látka, kterou přijímají organismy k výživě, pokrm, jídlo, 
krmivo, píce apod. Sežrat = žraním pohltit, pozřít, zhltnout. Střevo = měkký  trubicovitý orgán uložený v břišní 
dutině, sloužící k trávení a vstřebávání potravy. Šelma = dravý savec (např. lev, medvěd, vlk). Výrobek = 
výsledek výrobního procesu (předmět, materiál, energie apod.); produkt. Žrát = přijímat potravu.
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VI. C. ODDÍL TŘETÍ – „tradiční přístup“

V této části budu sledovat důležité náměty, jak bývají v tradiční logice postupně kladeny.
Obávám se totiž, že pozdější, učebnicové přejímání plodů této tradice občas podléhá 
zplanění a zpovrchnění a nejedná se vždy o žádoucí přizpůsobení novým podmínkám a 
účelům. Na vině bývá moderní extenzionalismus, v němž jsou obsahově formulované a 
ontologicko-noeticky ukotvené pojmy vykládány výhradně rozsahově jako vlastnosti a vztahy 
množin a jejich prvků.

V této tradici si definování podrželo svůj vlastní původní smysl, v podstatných ohledech 
příbuzný tomu, který nacházíme v běžné jazykové praxi: tím míním zejména neovlivněný 
pozdějším „leibnizovským“ obratem od pojmů ke znakům a nevztahující se k axiomaticko-
deduktivnímu založení vědeckých soustav, byť z druhé strany obohacený či zatížený jistými 
ontologicko-noetickými předpoklady, které ne vždy jsme ochotni přejmout.146

V základní osnově se obvyklé „učebnicové“ a tradiční pojetí, zdá se, shodnou. Přece však 
pozorujeme na jedné straně větší zřetel ke skutečnosti na člověku nezávislé a na druhé 
pozornost zaměřenou na uživatele. Definice je pro aristotelské tradicionalisty „relativně 
úplné, závazné a postačující vystižení obsahu pojmu jinými pojmy“ a smyslem definování
„stanovit obsah nějakého pojmu“. (Novák – Dvořák 2007: s. 94) Velmi podobně Fuchs (1993: 
s. 164) uvádí: „Relativně úplné, stručné vyjádření obsahu určitého pojmu.“ Srovnejme např. 
se Štěpánovým: „Definicí rozumíme objasnění obsahu nějakého termínu [čili významu výrazu] 
již používaného nebo zavedení nějakého termínu nového. Definováním označujeme logický 
proces, který vede k utváření definice.“ (Štěpán 1992: s. 16) Podobně je tomu u Berky a 
Jaurise: definováním se buď zavádí znak nový, anebo se jedná o oznámení o stávající úmluvě. 
Za povšimnutí tu stojí příklon jednak ke znakové rovině celé záležitosti: „objasnění významu 
výrazu“ a „zavedení výrazu“, a jednak na tvorbu, ne odkrývání: „tvorba a zavedení“ namísto 
„postihování“. U jiných zase můžeme nalézt patrné zaujetí pro moderní logiku: „Objasnění 
významu jména, funktoru nebo predikátu může být úplné nebo částečné. Úplná objasnění 
významu se nazývají definice.“ (Jauris – Zastávka 1992: s. 26) Nebo: „Způsob, jak rozpoznáme 
prvky určité množiny od ostatních předmětů, je náš pojem této množiny (vlastnosti, vztahu). 
(…) Pojmy mohou být v jazyce dohodou mezi lidmi přiřazeny určitým výrazům, predikátům 
nebo jménům, smysl, význam výrazu, to je právě pojem, který je tomuto výrazu přiřazen.“
(Berka – Jauris 1978: s. 103n)

Protože je opuštěn tradiční, aristotelský rámec, vytrácí se dělení definic na esenciální, 
atributivní a akcidentální, neboť by postrádalo hlubší zakotvení. Zůstává obvykle v podobě 
požadavku na rozlišení „podstatných, směrodatných“ a „vedlejších, nahodilých“ rysů, avšak 
bez obecnějšího metafyzického základu. O tom, co je podstatné, nadále již rozhodují jiná, 
částečnější hlediska, vesměs užitná, která se však s věcnými vylučovat nemusejí. Hrozí tu 
však jisté zpovrchnění, zvlášť při nutnosti učebnicového zestručňování.

146 Na doklad viz např. Fuchs, 1993, ss. 164-175.
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Existují důvody proč se přidržet tradičního rozvrhu: předpokládejme, že předmětem nám 
bude morální a politická filosofie, právo a politika. – Jak položit otázku např. po správnosti
činů, pokud by pro nás definice byla pouhým zavedením znaku nebo výpovědí o něčí praxi?

Příkladem: Je snad obyčej upalování vdov v Indii problémem jiného zavedení znaku, tj. 
výrazu „spravedlnost“, či používání jiného pojmu spravedlnosti? Kde jsou hranice? Neskončili 
bychom u toho, že nacisté „užívají svůj vlastní pojem spravedlnosti“? Zkrátka, potřebujeme 
v takových případech řešit velmi složité a ošemetné otázky, zda se jedná jen o jinou podobu
spravedlnosti, anebo již o nespravedlnost, zda tu je lidská důstojnost stvrzována či popírána, 
zda určité pojetí práv a povinností naplňuje ideu spravedlnosti. Této věcnosti se nemůžeme 
vyhnout, protože se nemůžeme vyhnout zodpovědnosti, jak se postavíme k záležitostem 
vzájemného obcování. Nejde tu zkrátka jen o otázky používání nějakého pojmu nebo slova.

K typům definic

Základním hlediskem dělení definic je v tradici jejich vztah ke skutečnosti: buď jde o vztažení 
pojmu k výrazu, anebo k povaze věci samotné, v prvém případě, tzv. definic nominálních, se 
jedná o vymezení významu výrazu, ve druhém o vystižení povahy pojímané věci, odtud 
definice reálné. Musíme se tu však ohradit proti určitému znevážení nominálních definic –
jsou smluvní povahy, říká se, tedy nahodilé v tom smyslu, že jsou závislé na vůli lidí, neřídí se 
pouze věcí samou a jejím rozumovým náhledem, uplatňuje se u nich tvůrčí, vynalézavá 
stránka lidského rozvažování. K těm však bývají řazeny i definice vědecké (v Jansově – Copiho 
třídění „teoretické“, konstruktivní), což by mohlo být pro vědce samotné obtížně přijatelné 
hledisko, neboť ačkoli by snad přitakali tvrzení o smluvní povaze přinejmenším explicitních, 
synteticky zaváděných definic, přesto by právem mohli protestovat, že svůj předmět 
neustavují nahodile podle své vůle, nýbrž v souladu se skutečností, která je jejich prací 
„dotazována“.147 Vzájemný poměr „objevování, nalézání“ a „vynalézání, vymýšlení“ zůstává 
problematický. V mínění se liší i ti, kterých se tato činnost přímo dotýká, včetně filosofů. 
Nicméně, řekl bych, že lidi obecně zajímá, zda a v jakém smyslu skutečnosti odpovídá 
Eukleidovská, Bolyai-Lobačevského či Riemannova geometrie, tj. zda a za jakých okolností lze 
prostor pokládat za eukleidovský, hyperbolický či eliptický, a nejsou ochotni smířit se s tím, 
že by mělo jít snad jen o nezávaznou pojmovou hru.

Ať už je taková víra podložena jakkoli, zdá se být nějaké přesvědčení o předchůdnosti a 
nezávislosti významu výrazů naší volbě předpokladem věcné polemiky, výrazem prostého 
přesvědčení, že pojmy si nemohou lidé zavádět zcela, jak se jim zamane, svévolně. To se týká 
jednotlivců i společenství. Podobá se tedy pravdě, že jakýsi minimální realismus je 
nevyhnutelný jak ve vědecké tak obecně občanské rozpravě. Spravedlnost lze sice v praxi 
možná naplňovat – a v tomto smyslu i „pojímat“ – rozličně, ale stále tu zůstane rozdíl mezi  

147 Z druhé strany se mohou někteří logikové klonit k silnému konvencionalismu. Tak např. u Jaurise jsou 
v zásadě rozeznávány pouze dva druhy úmluv: Ta, která se právě ustavuje, zavádějící nový výraz, a ta dřívější, 
jazyková zvyklost. Formálně jim odpovídá mluvnický rozdíl  při vyslovení definice mezi první osobou („já 
nazývám“) a zvratným „se“ („se nazývá“). Viz Berka – Jauris, 1978, s. 105; srov. s Jauris, 2002, s. 46n.
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spravedlností a nespravedlností, který nejenže „neoddiskutujeme“, ale ani 
„neoddefinujeme“, nejedná se o pouhou praxi jazykovou. Praví-li se, že význam definienda 
nemá v případě nominální definice žádný předem daný, nezávislý význam, nýbrž že ten je 
definicí stanovován, pak by se jejich dosah dosti zúžil. Podobně dokonce i v případě 
moderního způsobu definování: kupř. zavedením výrazu „ekvivalence“ jako konjunkce 
implikace a implikace k ní obrácené, sice činíme nějakou úmluvu a užíváme nový výraz, lze 
však skutečně říci, že význam „oboustranné implikace“ tu nebyl již předtím, jaksi předem 
v možnosti pozdějšího pojmenování?148

Vzhledem k tomu, že hlavní pozornost je upřena na definice reálné, též případné vady 
v definování se týkají právě jich. Především však jen u nich máme předem dán předmět, 
který máme vymezit, totiž definiendum. Pokud přijmeme, že tyto předměty k definování 
nebudou ustavovány metafyzickými předpoklady, mohli bychom mezi ně zahrnout i definice 
jazykovědné, které popisují určitou zaužívanou jazykovou praxi, význam jazykového výrazu. 
Tradicionalisté vyznávající ontologické paradigma v tom budou patrně spatřovat nepřípustné 
rozšiřování působnosti na jevy postrádající dostatečnou „věcnost“, ustavované, byť  
bezděčně, lidskou činností, vznikající nezáměrnou „tichou úmluvou“. Chceme-li však 
postupovat nezaujatě vůči všem stranám, je pro nás určující společná jazyková praxe, o níž 
opíráme též pojem závazku, a na případné filosofické předpoklady se přesouvá důkazní 
břímě. Důležité v tomto ohledu bude pouze to, že vymezovaný předmět nevzniká výslovně a 
přímo na základě lidské vůle, nanejvýš jako její vedlejší účinek, a je tu tedy dán v tomto 
smyslu nezávisle na ní. To následně umožňuje klást otázku správnosti definice. Tento rámec 
mohou přijmout, domnívám se, i oni výše zmínění tradicionalisté a v něm argumentovat 
v konkrétních případech pro své stanovisko, aniž by museli mít pocit, že jim jejich tradice 
byla odcizena.

Přiměřeností definice se míní především rovnomocnost rozsahů definienda a definiens. 
Jedná se o následek vzájemné nahraditelnosti definienda a definiens, pokud jde o jejich 
přímé přisuzování předmětům.149 Odtud vada široké definice, kdy rozsah definienda je 
vlastní podmnožinou rozsahu definiens, vada úzké definice, kdy naopak rozsah definiens je 
vlastní podmnožinou rozsahu definienda, a vada posunuté definice, kdy dochází – jak název 
napovídá – k posunu obou rozsahů. Jde o vady definiens – které bývá někdy samotné 

148 Takto silně realisticky pojímá záležitost TIL: „Odmítnutí psychologistické koncepce je ovšem spojeno s určitým 
krokem, který bývá pro svou abstraktnost pokládán za ‘nestravitelný’. Tento  krok záleží v tom, že pojmy jsou  
sice objektivní, že však je nelze - na rozdíl od fyzických objektů, ale i mentálních procesů - umisťovat do prostoru  
a času. Tuto charakteristiku sdílejí s jakýmikoli abstraktními (nebo snad: ideálními) entitami. Např. čísla jsou  
rovněž mimo prostor a čas: nemůžeme se rozumně ptát ‘od kdy’ existují čísla nebo ‘kde’ jsou čísla. Proto lze 
dobře zodpovědět zděšenou otázku: ‘To chcete tvrdit, že pojem LOKOMOTIVA zde byl i v době, kdy žádné 
lokomotivy nebyly?’ Naše odpověď je jasná: Žádná časová či prostorová charakteristika jakéhokoli pojmu není 

možná.“ (Materna 1995: s. 12)

149 U „nepřímých“ výpovědí je situace složitější. Příkladem: „Vědět, že Eukleides narýsoval čtverec“, nemusí 
znamenat totéž, jako „vědět, že Eukleides narýsoval rovnostranný pravoúhlý rovnoběžník“ , poněvadž to 
předpokládá znalost skutečnosti, že čtverec je rovnostranný pravoúhlý rovnoběžník.
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označováno za definici; pochopitelně, neboť v něm spočívá výměr – poněvadž definiendum a 
tedy i jeho rozsah jsou dány předem. Pojem přiměřené, potažmo úzké, široké a posunuté 
definice je bezpochyby nevyhnutelný. Bez něj by nebyla možná kritika správnosti definice, 
kladení námitek, že něco do výměru zahrnuto bylo, ale být nemělo, nebo naopak, že nebylo 
zahrnuto něco, co být mělo. Všimněme si, že i v matematice si tento námět podržel určité 
místo bez ohledu na údajnou, vyhlašovanou smluvní povahu pojmů. Je-li někomu namítáno, 
že používá úzkou či širokou definici, není to míněno v prvé řadě jako výtka, že se nedrží  
„prvotní smlouvy“ učiněné ostatními matematiky, ale vposled jako námitka, že jeho definice 
ani náležitě nepostihuje nějakou starší sdílenou intuici, ani nevyjevuje žádnou rozumnou 
novou.

Nepřítomnost nadbytečných znaků v definici je klasický požadavek tradičního přístupu, který 
je však z moderního hlediska pochopitelný nanejvýš pragmaticky, nikoli věcně a formálně. 
Moderní přístup totiž, vycházeje ze svého pojetí formální sémantiky, zná jen požadavek 
nahraditelnosti a požadavek konzervativního rozšíření označení. Vysvětlení však nachází 
v existenci konverzačních implikatur, kdy o znaku, který byl do definice přidán nadbytečně, 
soudíme, že tomu tak není, protože předpokládáme zachování zásady kvantity (nepodávat 
více informací než je požadováno), tedy i úsporného vyjadřování (součást zásady způsobu) a 
vyvozujeme, že tudíž musí existovat i nějaký předmět, na nějž se vztahuje zbytek definiens, 
ale nikoli dotyčný znak.

Příklad: Z výměru „čtverec je pravoúhlý, rovnostranný rovnoběžník, jehož úhlopříčky se půlí,“
usoudíme, že tedy asi existují i pravoúhlé, rovnostranné rovnoběžníky, jejichž úhlopříčky se 
nepůlí. (Jauris 2002: s. 46n) Z toho důvodu je uvádění nadbytečných znaků matoucí a 
zavádějící a požadavek na jejich vyloučení oprávněný. Z pohledu moderní formální sémantiky 
se však jedná o požadavek pragmatický, nikoli sémantický.

Tradiční i moderní přístup předpokládají stromovou hierarchii pojmové soustavy, shodnou se 
tudíž i v požadavku nekruhovosti definování. Moderní však tuto chybu, podobně jako vadu 
nadbytečných znaků nebo „definování neznámého neznámým“, nahlíží spíše jako vadu 
pragmatickou a didaktickou. Každopádně dodržení formálních požadavků na definování,
uvedené v části věnované modernímu přístupu, ji vylučuje.

Definiční postupy

Tradiční nauka vypracovala celý seznam požadavků správného definování. Kromě zmíněných 
tří se uvádí ještě např. požadavek, aby nebyla činěna zápornými znaky, aby nebyla 
obrazná150, aby se nejednalo o prosté skládání rozsahu a aby se prováděla pomocí nejbližšího 
vyššího rodu. Jedná se z dnešního pohledu o záležitosti didakticko-metodické. Poslední 
souvisí se syntetickým postupem definování, kdy se hledá nejbližší nadřazený pojem a 
druhový rozdíl, definování tedy probíhá jako specifikace nadřazeného pojmu. Např. dědictví 
určíme jako majetek, který přechází smrtí původního vlastníka (zůstavitele) na jiného 

150 Příkladem: „Prezident je hlavou republiky.“
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(dědice). Protože se však vlastníkem majetku zemřelých lze stát různým způsobem, 
přistupuje tu druhový rozdíl, že se tak děje podle práva, přičemž se stanovují dva navzájem 
se nevylučující způsoby – přechod práv ze zákona nebo ze závěti. Opačným je potom postup 
analytický, kdy se k definici dospívá „zdola“, srovnáváním prvků rozsahu a abstrakcí 
druhových rozdílů. S metodou souvisí i výše jmenovaný požadavek první, nevymezovat 
zápornými znaky, je-li možné kladnými. Tj. neříkat, co věc není, nýbrž co je. To nemusí být 
vždy snadné či možné splnit, pokud neexistuje žádný charakteristický obsah151 dotyčného 
pojmu. Proto a tehdy k vymezování částečnému musíme používat znaků jak postačujících, 
tak i vylučujících, tj. vymezovat rozsah pojmu a vyostřovat jeho hranici zevnitř i zvnějšku 
současně a postupně.

Meze definování 

Moderní a tradiční náhled na definování se shodnou, že není možné vymezit vše výslovným, 
explicitním způsobem, poněvadž pojmový strom, který takto vzniká, musí mít – vylučujeme-li 
ovšem definování kruhem – nějaké „kořeny“ a jimi jsou tzv. primitivní, základní pojmy. 
Nominální se tu od reálných definic liší pouze v tom, že v nich nejde o vymezování pojmu, 
nýbrž výrazu. Tedy zavedení určitého způsobu užívání, které se řídí pragmatickými ohledy ve 
smyslu prospěšnosti, ne přiměřenosti věci. Nicméně je zřejmé, že pojmy nelze rozkládat 
donekonečna: buď vznikne síť a v ní kruh, anebo stromy či strom, u nějž narazíme na kořeny, 
základ. Vzniká tedy otázka, zda a jak je možné vymezit ony základy. V moderní logice byla 
odpovědí implicitní definice; připouštějí se též jisté druhy evidence, obeznámenosti, např. 
ukázáním. Tradiční logika také přijímá, že základní pojmy musí být nahlédnuty jaksi samy 
sebou, jsou tedy „samo-zřejmé“. Užívá buď přechodu od vystižení obsahu k popisu rozsahu, 
nebo přechod do o stupeň vyšší roviny, pojmy první intence se tak charakterizují pomocí 
pojmů druhé intence, čili pomocí vlastností daného pojmu.152 Každopádně tu ukotvujeme 
svou předchůdnou, matnou a neostrou obeznámenost. V tomto smyslu jsou základní pojmy 
v aristotelském smyslu „první o sobě“, ale ne „první pro nás“.

Tradicionalistický pohled na modernu

Z hlediska sylogistiky se i moderní definování, jako každé myslitelné, může týkat pouze toho, 
co je obecné. Jen o obecném může být věda. Obecné je vymezeno jako „jednota, která se 
týká mnohého“. Nemá asi smysl toto hledisko cele přejímat, poněvadž pojem funkce se mu 

151 Charakteristickým obsahem se míní takový soubor znaků daného pojmu, že každý z nich je nutným znakem 
prvků v jeho rozsahu a dohromady tvoří podmínku postačující k náležení do něj. Např. charakteristickým 
obsahem pojmu čtverec mohou být soubory (rovinný, pravoúhlý, rovnostranný) nebo (rovinný, čtyřstranný, 
rovnostranný, vepsatelný do kružnice). Viz např. Szymanek, 2003, s. 212.

152 Takto se „jsoucno“ někdy charakterizuje buď jako „pojem, jehož rozsah je neomezený“, anebo jako „nejvyšší 
rod“, což jiní rozhodně popírají. Kategorie pak výčtem: podstata, kvantita, kvalita, vztah, místo, čas, poloha,… 
nebo coby odpověď na otázky „co?, jak početný a jak velký?, čili  jak rozsáhlý?, jaký?, …“.
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vymyká.153 Moderní přístup se tak tradičnímu jeví jako ryze nominální; explicitní definování 
jako zvláštní případ implicitního, či naopak implicitní jako zobecnění explicitního: Zatímco u 
implicitního definování jsou výrazy určeny svou úlohou ve vícero výrocích – axiomech, tak u 
explicitního se jedná o úlohu jednoho výrazu v jediném definičním axiomu. Zdá se mi, že 
tento postoj s nimi sdílí – na rozdíl ode mne – i mnozí současní logici. Podtrhuje se tím 
smluvní povaha moderní logiky – jakoby tu při ustavování předmětu nebylo ničeho jiného 
než dohody řízené užitkem, popř. jednoduchostí. Jako je v explicitní definici obsah nového 
pojmu vztažen k dříve již známým, tak zde je stanoven skrze síť vztahů mezi nimi navzájem. 
(Novák – Dvořák 2007: ss. 101n)

Dělení pojmu a třídění pojmů

Tradiční definice dělení pojmu zní: „úplné vystižení rozsahu pojmu pomocí jemu podřazených 
a vzájemně neslučitelných pojmů“ – tím je toto pojetí příbuzné pojmu rozkladu množiny 
v matematice. Zde i tam se nejedná o nic jiného než mít k mání soustavu podmnožin dané 
množiny, které se neprotínají, a současně jejich sjednocení pokrývá cele původní množinu, 
avšak nepřesahuje. Zde i tam se vyčleňuje triviální případ dělení na „všechno“ a „nic“, totiž 
výchozí množinu a množinu prázdnou. Výsledkem je rozklad rozsahu pojmu čili množiny 
prvků, kterou pojem vymezuje. V tradičním pojetí se tedy výsledného dělení rozsahu pojmu 
dosahuje užitím pojmů jemu podřazených a navzájem neslučitelných. To je ovšem hledisko 
spjaté s esencialismem, který cílí k hierarchii v podobě stromu, ji předpokládá a předjímá. 
Kdežto v přístupu, který si za klíčový bere pojem funkce a nikoli podstaty, se výsledek jeví 
jako následek použití vztahu typu ekvivalence (tj. vyznačujícího se reflexivitou, symetrií a 
tranzitivitou) pořádajícího prvky do podmnožin.

Naproti tomu bez výhrad se lze přimluvit za rozeznávání: předmětu (výchozího pojmu) –
členů (výsledných částí) – hlediska (kriteria dělení) – rozdílů, čili rozlišujících známek. 
Všechno to vnáší do myšlení řád a soustavnost. Je projevem rozumové kázně a pořádku: 
kladu zde úmyslně důraz na, řekl bych, opomíjený přínos mravní.

Výše uvedené rysy dělení (rovnomocnost sjednocených částí a celku, neprotínání se částí) 
jsou – podobně jako u definování – vyjádřeny požadavky: přiměřenosti (adekvace), 
neslučitelnosti členů čili částí (vzájemné nepřekrývání podmnožin, tj. jejich disjunktnost) a 
„nekruhovost“, jak bývá v obdobě k požadavku definování zvána netrivialita.

Tradiční odpovědí na otázku, jak nejlépe zajistit splnění oněch podmínek, je využití vztahu 
protikladnosti – v praxi však spíše protivy – vlastnění a postrádání  nějakého znaku 
potenciálně obsaženého v původním pojmu. Což zaručuje splnění neslučitelnosti členů a 
v případě protikladu i přiměřenosti dělení. První je důsledkem neslučitelnosti protikladných 

153 Argument funkce jakožto jedinečné individuum definován být nemůže a predikát může být nahl ížen jako 
obecnina jen proto, že se jedná o funkci do oboru pravdivostních hodnot. Tj. umožňující odpověď typu ANO/NE 
na otázku náležení něčemu. Funkce se do takového schématu ovšem obecně nevejde.
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vlastností, druhé jejich vyčerpáním oboru rozpravy, universa. Při  opakovaném použití čili při  
třídění (klasifikaci) vede k „Porfyriovu stromu“.154

Nepropadneme-li svůdnému pocitu nadřazenosti nad těmi, kdo – řekněme – „neznají jemný 
symbolismus a propracovaný formalismus, používají neúčinné nástroje a vyznávají pochybná, 
zastaralá paradigmata“, pocítíme naopak obdiv k soustavnosti a řádu, který nalezneme.

Jaký je smysl a užití dělení pojmu?

Zde se můžeme plně ztotožnit s aristotelským, umírněně realistickým postojem: „Dělení 
metodicky předchází argumentaci, syntetickou cestou při něm získáváme definice nových 
pojmů, které nám slouží jako materiál při argumentaci. Dělení je, dále, východiskem jistých 
druhů argumentů: disjunktivního a dilematického úsudku. A konečně, je způsobem, jak si 
uspořádat pojmy, a tím vnáší do našeho uvažování řád.“ (Novák – Dvořák 2007: s. 106)

Přiznávám, že přístup logiky aristotelské tradice se mi v tomto bodě jeví, pokud by šlo o 
společenskovědní obory, pro běžnou praxi užitečnější než moderní a zdá se mi, že tvůrci 
učebnic moderní logiky tomu bezděky přitakávají, pokud do svého výkladu zařazují zlomky 
pojednávající o vadách reálných definic a různá třídění definic mimo rámec implicitního a 
explicitního, syntetického definování.

154 Jedná se o schéma zobrazující vícestupňovou podřazenost rodových a druhových pojmů. Pochází původně 
z Porfyriova Úvodu k Aristotelovým Kategoriím, kde je toto použito při dělení kategorie „substance“ (podstaty) 
jako jednoho z nejvyšších rodů.
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VII. Kapitola: EXEMPLA

Smysl této, poslední kapitoly je následující: Představit k poradě a uvážení ideu „příkladů-
exempel“, jejichž účelem by bylo prostřednictvím vyprávění, příběhu, anekdoty apod. 
předávat klíčové poznatky a zkušenosti logiky. V určitém ohledu jde o protivu a reakci na to, 
s čím se lze setkat u mnohých učebnic a skript, nejen logiky. Ty občas i u těch oborů 
„nejvědečtějších“ (rozuměj: nejmatematičtějších) začínají pojednáním o počátcích a 
přehledem významných představitelů minulosti. Studenty bývají tyto pasáže neuctivě 
nazývány „dědkologie“ a vědci pokládány za povinnou, leč zbytnou poklonu oborovým 
mrtvým předkům - věc slušnosti, která však s předmětem samotným v zásadě nijak nesouvisí 
a hodí se především k činění dojmu na nezasvěcené, kteří dosud náležité úcty vůči oboru 
nemohou nabýt pochopením podstaty a rozumějícím, nikoli povrchním oceněním výsledků.

Proti tomu stavím:

Motto: „Exemplum pone, doctor, ea racione: Roborat exemplum, memorans dat cercius 
ipsum." (Heslo: Exemplum používej, učenče, z tohoto důvodu: příklad posiluje; ten, kdo si ho 
pamatuje, si dokáže lépe poradit.) Mistr Klaret, Exemplarius auctorum (14. stol. po Kr.)

Obsah a účel jednotlivých ukázek: (1) Vyprávění Jamesovo o obcházení veverky čili o 
pragmatismu (tázání po významu výrazů, jeho smysl a předchůdnost otázce po pravdivosti 
výroků), (2) využití Wasonových úloh pro výklad logických forem (úsudky modus ponens a 
modus tollens), (3) Vopěnkův příklad s padlými v bitvě na Katalaunských polích (podstata 
dokazování, rozlišení předpokladů a úsudku a pochyb vůči nim, vzor důkazu sporem), (4) 
Caramuelova historka (dokazování a argumentace, jednotlivé dovednosti a smysl polemiky), 
(5) příhoda Gaussova se součtem prvních n členů aritmetické posloupnosti (úloha vhledu), 
(6) Jansův vtip o sovětských a amerických novinách (význam konverzačních implikatur, 
podstata pravdivosti, nepravdivosti a lživosti, důsledky sémantické a pragmatické), (7) 
anekdotické poučení Epiktétovo (o užitečnosti logiky) a námitka proti němu založená na 
rekurzi.

VII. A. ODDÍL PRVNÍ: OBJASNĚNÍ ÚVODEM

Co to je anekdota?

Podle slovníku buďto jednoduše vtip, anebo „krátké vyprávění s překvapivou pointou“, 
přičemž „pointa“ je „vtipný překvapivý závěr“. Jsme tedy, zdálo by se, překvapeni jaksi na 
druhou čili opravdu mocně. Wikipedie155 nás poučuje, že kromě toho, že vyprávění je stručné 
a ona pointa pádná, je založeno obvykle na víceznačnosti, absurditě (neboli nemožnosti) 

155 Exemplum. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-
[cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Exemplum

http://cs.wikipedia.org/wiki/Exemplum
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nebo paradoxu156. Dále jsme krátce zpraveni – a to již je pro nás významnější – o dějinách 
obsahu tohoto označení: Původně znamenalo doslova „to, co nebylo zveřejněno“ (z řec. 
ανεκδοτα), tedy texty nezveřejněné, případně i ve smyslu utajované, někdy předávané 
v ústní podobě. A dále, cituji: „V renesanci tvořily z velké části  tematický základ, z něhož 
vznikla novela. Nejstarší anekdoty jsou dochovány z řečí a kázání, kam byly vkládány jako 
exemplum (mravoučné příklady). Objevovaly se i v kronikách a letácích, které většinou 
zábavně oživovaly, i v satirách (humanistických a osvícenských).“ V dnešní literatuře 
představuje ovšem anekdota „krátké, především ústně šířené vyprávění humorné příhody, 
zesměšňující osobu, situaci, dobu, rasu, národ, názor, skupinu, společenskou vrstvu, zvyky 
apod. Je jedním z mála žánrů ústní tvořivosti živých i v jednadvacátém století.“ K onomu 
dávnému pojetí se do značné míry vracím, nazývám-li kapitolu EXEMPLA a uvádím-li v ní 
vlastně „anekdoty“.

Jak mají být chápána exempla?

Slovník spojuje exemplum čili (mravoučný) příklad s lidovou tradicí: „Většina lidové slovesné 
tradice byla pouze ústní a takovým způsobem se i šířila mezi lidmi. Objevuje se mnoho 
příběhů, které se navzájem trochu liší, ale myšlenka zůstává. Přetrvává, je stejná a pevná a 
dokáže se rychle a pružně přizpůsobit, tak aby ji v každé dané době byli lidé schopni 
porozumět. Tím se vlastně zachovává funkce lidové moudrosti a stálost kultury.“ 157

Podívejme se nejprve na věc obecně a historicky. Jak se proměňovala jeho úloha a smysl? –
V době antiky řecké a římské to byla humorná historka, využívaná k přesvědčující 
argumentaci při rozpravách. Původně zbraň právního nebo politického řečníka antiky se 
později stala prostředkem poučování u křesťanského mravokárce. Nadále zvolna měnilo svou 
povahu; jeho podstata však vždy spočívala ve vyprávění – v historce, která jako celek 
představovala předmět, nástroj vzdělání nebo ponaučení.

Exempla přímo ztělesňují napětí mezi dvěma krajními póly, ideálními typy: „dějinami idejí“ a 
„dějinami komunikace“. Oba jsou vždy přítomny současně a ono napětí mezi nimi, tj. idejemi 
a dorozumíváním, činí skutečnost rozmanitou a mnohotvárnou, dodává jí tvářnosti, odstínů, 
přináší různou míru jasu či neurčitosti v pohledu na konkrétní podrobnosti. Podobnými slovy 
líčí slovník jejich podstatu. Ta je vymezena účelem, úlohou. Tou je ilustrace a konkretizace, 
pro snadnější porozumění něčemu obecnému. Možná bychom v tom mohli spatřovat 
převahu zdroje nad jeho výkladem a života nad názorem. Potřeba doprovázet exempla

156 Paradox (z řec. paradoxos – nepodobný, náhlý, neočekávaný) je tvrzení, které spojuje pojmy nebo výroky v 
běžném slova smyslu si odporující v neočekávaný, překvapivý, ale smysluplný celek. Nesmyslnost paradoxu je 
pouze zdánl ivá. (Wikipedie)

157 Odkaz na Wikipedii není v těchto souvislostech zcela nahodilý. Chápu ji  jako vpravdě osvícenský projekt; též 
důvod optimismu, sympatií a vážnosti – u vědomí toho, že a jak se rozvíjí, ačkoli  ji tvoří rozmanití lidé, nezištně. 
V tom, jak je vydaná napospas krasoduchům i zloduchům, dobrodějům i zlodějům, a př esto se zdárně rozvíjí 
k dobrému. Je ztělesněním nadějí založených důvěrou v převahu moudrosti a dobré vůle. Jako jsou exempla
nositeli tradice, tedy zpřítomňují minulé, tak Wikipedie je rozvrhem obráceným k budoucnosti, uskutečňujícím 
osvětové záměry, a v tomto smyslu zpřítomňováním, naplňováním budoucího.
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návody na „vytěžení“ příkladů pro zamýšlený účel může svědčit na jedné straně o potížích při 
uskutečnění záměru „znásilnit“ je pro předem stanovený účel a lze to chápat jako jejich 
zpěčování se čemukoliv předem hotovému, ale z druhé strany by to stejně tak dobře mohlo 
být dokladem, že pravda v nich ukrytá je v hloubce, kdežto na povrchu zůstává zábavnost, 
poutavost. Ta však má úlohu pouze doprovodnou. Exemplum je tak ztělesněním poučky 
„spojovat příjemné s užitečným“, „sdělovat vážné věci poutavě“. Exemplum je nositelem 
ideje – může mít vícero podob, ale myšlenka se uchovává stále stejná a staví se na odiv.

Snahou svázat stěžejní teze výkladu s exemply napodobuji, dalo by se říci, vazbu mezi 
exemplem a příslovími, kdy přísloví představovalo jeho pointu a exemplum bylo jejím
rozvedením do příběhu, což umožňovalo též jejich vzájemnou zastupitelnost ve výkladu a 
objasnění, i vzájemné vyvolávání se v paměti.

K čemu mají podobné ukázky obecně sloužit a jakým způsobem být využity?

Výklad logiky, včetně její propedeutiky, se jeví být příliš popisným. Jako by se nám tu 
předkládala čistá „skutečnost, jaká je“, případně vůči skutečnosti a žité zkušenosti netečný 
nástroj k libovolnému použití. To zakrývá jednu velmi podstatnou část pravdy, totiž že se 
jedná o předpisy, které nejsou prostě dány shůry, ale je možné a nutné o nich vést diskusi 
setrvale, což ovšem – na druhé straně – nijak neznamená zřeknout se pravidel jakýchkoli. 
Teprve posléze a zpětně jsem si uvědomil, že mé zalíbení v ukázkových příkladech není jen 
osobní libůstka nebo nezbytnost vynucená nutností zestručnit a zhutnit výklad. Návrat ke 
„kárání mravů“ má svůj hlubší důvod v přesvědčení, že logika nese ve značné míře náboj 
etický, který by bylo na škodu ztratit nebo otupit, zejména pokud jde o argumentaci 
v běžném jazyce a ohledně obecně lidských záležitostí, pospolného obcování. Ani zdaleka se 
totiž nejedná jen o to, „o čem“ se diskutuje, ale také „jak a podle čeho“ se diskutuje. Oboje 
tvoří jeden celek lidského obcování a může být v souladu, anebo popírat jedno druhé. Ačkoli 
můj prvotní úmysl spočíval v poskytnutí lepšího vhledu do projednávaných problémů – ať už 
logikou přímo pojednávaných nebo logiky se nepřímo týkajících – srozumitelnosti, 
pevnějšího uchopení smyslu apod., velmi přirozeně se přenesl i na pole výchovně vzdělávací, 
etické a občanské. Můj záměr se ukázal být dalekosáhlejší než uschopnit logiku k nějakému 
novému či ztracenému účelu – je jím vdechnout jí nový život. Tomu by mohli a měli rozumět 
zejména ti, kterým je nebo se stala odtažitou matematickou vědou, která nemá 
neodborníkovi co nabídnout a již lze výhodně směnit za dovednost ovlivňovat lidi.

VII. B. ODDÍL DRUHÝ: PŘÍKLADY

(1) PRAGMATIKOVA VEVERKA

Někteří  posluchači, ať středoškoláci či vysokoškoláci, budou patrně znát následující příběh, 
který bývá obsažen v gymnazijních čítankách filosofie a na něm pak ukazováno pragmatické 
pojetí pravdy. Musím důrazně předeslat, že jednak mi půjde o účel odlišný, jednak pokládám 
za velmi pochybné, že by se jeho autorovi, Williamu Jamesovi podařilo odůvodnit jeho 
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stanovisko v tomto bodě, zato se mu velice zdařile povedlo ukázat něco, co nezamýšlel, a 
k čemu právě se chystám jeho vyprávění použít. Totiž objasnění a zdůvodnění teze, že 
úvahám o pravdivosti nějakého tvrzení by mělo předcházet zkoumání týkající se jeho smyslu. 
Jinými slovy, otázce, zda je určitý výrok pravdivý, by měla předcházet otázka, co přesně 
dotyčný výrok tvrdí, čili dostatečné pochopení jeho významu. Logikové mívají občas sklon 
domnívat se, že právě logický rozbor, za nějž je pokládán přepis výroku do nějakého 
logického formalismu, je tímto odhalováním smyslu. Čili že těmito prostředky odhalené 
složky a skladba výroku vedou k onomu žádoucímu výsledku. Něco na tom jistě je, jenomže 
ve skutečnosti bývá tento vztah spíše opačný: Teprve až pochopím náležitě smysl výroku, 
mohu se jej případně pokusit přepsat do formule umělého, znakového jazyka logiky. Není 
tomu tedy tak, že by mi přepis do logického formalismu odhalil pravý smysl výroku, jak by se 
snad mohl domnívat někdo neznalý, nýbrž tak, že samotná práce nad přepisem vede 
k hlubšímu poznání a je jedním ze způsobů sémantického rozboru. Její výsledek, máme-li na 
mysli pouze formuli a nikoli rozpravu a prohlédnutí v jejím průběhu a jejím prostřednictvím, 
by mohl mít v některých případech dokonce účinek opačný: Že totiž zakryje vše, od čeho bylo 
z různých důvodů odhlédnuto, a co bylo shledáno pro dané účely nepodstatným, a bude 
mylně pochopen jako konečná, absolutní a neměnná, zjevivší se „holá pravda“, mimo 
souvislosti, v nichž se ukazuje, a které její odkrytí nejen umožňují, ale také omezují. Jedná se 
o neblahé dědictví krajního pojetí logického rozboru jako odkrývání skutečné sémantické 
struktury jazyka, jež bezděky prosakuje i do učebnic. Je však rozdíl mezi počínáním vedeným 
určitým ideálem (odkrývání skrytého) a ztotožněním konkrétního – vždy nějak omezeného –
formalismu s tímto ideálem.

Před několika lety jsem byl se společností v horách. Když jsem se jednou vrátil ze 
samotářské toulky, byla společnost zaujata živou metafyzickou diskusí. Předmětem 
této disputace byla veverka – živá veverka, o níž se předpokládá, že je na jedné straně 
kmenu. Dále se předpokládá, že proti druhé straně stromu stojí člověk. Tento lidský 
svědek se snaží veverku uvidět, a proto se pohybuje rychle kolem stromu; ale ať se 
pohybuje seberychleji, veverka se pohybuje stejně rychle stejným směrem a stále se 
drží na opačné straně stromu, majíc strom mezi sebou a člověkem, takže ji člověk 
nikdy nezahlédne. Z toho vzniká tento metafyzický problém: Obchází člověk veverku 
či nikoliv? Obchází strom, to je jisté, a veverka je na stromě, avšak obchází také 
veverku? Při neomezeném volném čase v divočině táhla se diskuse jako nit. Každý 
zaujal své stanovisko a zatvrzele se ho držel; a na obou stranách byl rovný počet. Když 
jsem se objevil, volaly na mne proto obě strany, abych jim udělal většinu.

Pamětliv scholastické zásady, že musíme najít rozlišení, kdykoli se setkáme s 
kontradikcí, ihned jsem rozlišení hledal a našel. Zní: „Která strana má pravdu,“ řekl  
jsem „záleží na tom, co prakticky rozumíme obcházením veverky. Míníme-li tím 
přecházení od směru severně od veverky ke směru východně, pak jižně, pak západně, 
a potom opět severně od veverky, v tom případě ten člověk samozřejmě veverku 
obchází, neboť zaujímá tato postupná postavení. Jestliže však míníte obcházením být 
nejprve před veverkou, potom vpravo od ní, pak za ní, potom vlevo od ní a konečně 
opět před ní, pak je stejně samozřejmé, že se tomu člověku nepodaří ji obejít, protože 
kompenzačními pohyby, jež veverka dělá, udržuje se obrácena bříškem proti člověku 
a hřbetem od něho odvrácena. Udělejte toto rozlišení, a není podkladu pro další 
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diskusi. Obě strany mají pravdu a obě strany mají nepravdu podle toho, chápeme-li 
sloveso 'obcházeti' jedním nebo druhým způsobem.“

Vyprávím tuto prostou anekdotu proto, že je zvlášť jednoduchým příkladem toho, o 
čem chci mluvit jako o pragmatické metodě. Pragmatická metoda je především 
metoda, jíž se vyřizují metafyzické disputace, které by jinak byly nekonečné. Je svět 
jednotný či mnohotný? – je determinovaný či svobodný? - hmotný či duchový? - to 
jsou pojmy, z nichž každý může, ale nemusí o světě platit. A disputace o takových 
pojmech jsou nekonečné. Pragmatická metoda v takových případech spočívá v tom, 
že se snažíme každý pojem vyložit podle toho, jaké u něho lze vystopovat praktické 
důsledky. Jaký by v tom byl pro člověka praktický rozdíl, kdyby tento pojem byl 
pravdivý a onen nikoliv? Nelze-li zjistit žádný praktický rozdíl, pak obě alternativy 
znamenají prakticky totéž a jakákoliv disputace je zbytečná. Kdykoli jde o vážnou 
diskusi, musíme být s to ukázat praktický rozdíl, který musí vyplývat z toho, že jedna 
nebo druhá strana má pravdu. (James 2003)

Důležitý tu je nejen přesný účel, ale neméně i způsob zapracování historky do výkladu. 
Zařazuji ji do přednášky většinou ke konci, anebo v polovině, je-li půlena přestávkou. To 
znamená v době, kdy pozornost opadává a je zapotřebí změnit činnost a přenést aktivitu na 
posluchače. Nevyprávím ji celou, nýbrž jen tu část do místa, kdy společníci požádají autora,  
aby rozhodl jejich spor. V tomto okamžiku vyzvu posluchače, aby se svým hlasováním 
přiklonili na tu či onu stranu, přesněji položím otázku, které straně by na Jamesově místě dali 
za pravdu. Nezřídka se třída rozdělí přibližně opravdu na dvě poloviny. Teprve potom příběh 
dovyprávím, ovšem ve smyslu teze: Než se začneme přít o pravdivost výroků, podívejme se 
nejprve, zda užíváme výrazů ve stejném smyslu. Nikoli ve smyslu obhajoby pragmatického 
pojetí pravdy, ani kvůli jeho objasnění, jak byl původně míněn autorem.

Tato historka nebývá tedy na semináři použita ve zcela stejném smyslu jako u W. Jamese. 
Všimněme si, že může být matoucí říci, že pravdu má ta či ona strana, podle toho, v jakém 
významu vezmeme výraz „obcházet“. Platí, že v jednom významu onoho výrazu má pravdu 
jedna strana a při druhém významu toho výrazu má pravdu druhá strana, a to před i po 
rozlišení. Samotné rozlišení tu má smysl jen jako uvědomění si významového rozdílu, který 
předtím patrný nebyl, proto se daná dvě tvrzení jevila jako protikladná, ačkoli nikdy nebyla. 
Že nastala po onom rozlišení shoda, je následek toho, že každá strana brala onen výraz v 
jiném významu, ale – a to je též podstatné – v odpovědi na tvrzení v prvním ani v druhém 
významu se neodlišovaly, jen jim jeden z nich zůstal skryt! Opravdu je James přesvědčený, že 
by se mu něco podobného povedlo i v případě jmenovaných výrazů „jednotný – mnohotný, 
determinovaný – svobodný, hmotný – duchový“? Přesto, že to je pochybné, lze přijmout 
jeho doporučení zkoumat významové rozdíly pojmů, potažmo pak rozdíly tvrzení, jež je 
obsahují, prostřednictvím důsledků, které by plynuly z toho či onoho pojetí. Sám James však v 
úryvku tímto způsobem ve skutečnosti nepostupoval, vždyť jediné, co by mohl říci, je že když 
vezmeme výraz „obcházet“ v prvním významu, má pravdu první strana a když ve druhém, tak 
druhá strana. To, co skutečně ukázal, bylo, že předvedl sémantické předpoklady, na nichž 
oprávněnost té či oné strany stojí, nikoli praktické důsledky. Předpoklady, které si obě strany 
dostatečně jasně neuvědomovaly, protože byly zaměřeny jen na své důvody a vůbec je 
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nenapadlo, že se přou o dvě různá tvrzení, z nichž jedno mají oba tábory za pravdivé a druhé 
za nepravdivé. Jako doklad a poučení, oč jde při obratu k jazyku, se ukázka hodí dobře -
zkrátka: Než se začneme přít o pravdivost výroků, podívejme se nejprve, zda užíváme výrazů 
ve stejném smyslu. Učiníme-li rozlišení, možná spor zmizí, byť záruku nemáme.

(2) KARTY A HOSPODA

Při jakémkoli výkladu elementární logiky se nelze vyhnout úsudkům modů ponendo ponens
(„Jestliže a, potom b. Avšak a. Tudíž b .“) a tollendo tollens („Jestliže a, potom b . Avšak nikoli 
b. Tudíž nikoli a.“). Téměř jistě přitom u posluchačů narazíme na obtíže s pochopením a 
rozpoznáním (v konkrétní, nikoli abstraktně formální úloze) zejména toho druhého, které 
mají svou příčinu nejčastěji v zaměňování implikace za implikaci obrácenou, případně v 
nerozlišování implikace a ekvivalence, jež je tvrzením silnějším, neboť kromě dané implikace 
obsahuje právě i onu implikaci k ní obrácenou, je totiž jejich konjunkcí. Následkem bývá 
směšování těchto úsudků s podobnými dvěma úsudky nesprávnými: „Jestliže a, potom b . 
Avšak nikoli a. Tudíž nikoli b .“ „Jestliže a, potom b . Avšak b. Tudíž a.“ Současně bychom 
potřebovali objasnit a ukázat, že totožnost úsudku spočívá v jeho logické formě. K tomu se 
hodí – obdobně jako předchozí anekdotický příběh s veverkou k objasnění důvodu, proč 
otázce po pravdivosti výroku by měla předcházet otázka po jeho náležitém pochopení – dva 
příklady užité při Wasonově pokusu. Jednalo se v něm o řešení úkolu výběru, a úlohy 
podobného typu hrály určitou úlohu v diskusi o vztahu logiky a psychologie, přesněji o její 
využitelnosti pro psychologii na základě nějakého vztahu mezi úsudkovými schématy log iky a 
schématy skutečného, běžného uvažování. Cíl pokusů a smysl diskuse byl ovšem odlišný než 
záměr, k němuž hodláme použité úlohy zužitkovat my. To není nikterak na překážku, jen je 
třeba vzít na vědomí, že se tím úkol stává čímsi odlišným, mění se celá jeho povaha, nejen 
pouhé uplatnění. Stručně objasním jeho původní smysl a průběh, poté cíl nový. Mělo by to 
být prospěšné hned ze dvou důvodů: Jednak vyjde najevo způsob, jakým přebírám a 
upravuji, jednak i sám původní smysl a souvislosti daného případu, které jsou pro naše 
pojednání zajímavé.

Paul Thagard (2001: ss. 51nn) načrtává tři názory na vztah a vzájemnou užitečnost formální 
logiky a psychologie. Jednou krajností je přesvědčení, že formální logika je důležitou součástí 
lidského myšlení (za jeho zastánce jsou jmenováni Martin Braine a Lance Rips). Druhou 
krajností je mínění, že formální logika je přirozenému myšlení příbuzná jen vzdáleně, a proto 
se v kognitivní vědě musí hledat jiné přístupy; toto – poučuje nás autor – v současné 
psychologii převládá, avšak ve filosofii a oboru umělé inteligence má zastánců méně. 
Prostřední názor – který je údajně oblíben u filosofů a pracovníků v umělé inteligenci, 
upřednostňujících formální přístupy – míní, že mezi formální logikou a přirozeným myšlením 
existuje jen vzdálená příbuznost, avšak na této vzdálenosti nezáleží, protože úkolem logiky 
ve filosofii i v oboru umělé inteligence je vypracovat matematickou analýzu postupu, jak se 
dobrat k nejlepšímu způsobu tvorby soudů. (Autor má v tomto místě pravděpodobně na 
mysli spíše dosahování závěrů, tj. teorémů z axiomů a premis, a modelování úsudků.) 
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Zastánci prvního jmenovaného názoru přišli s tzv. teorií mentální logiky, již dokládali několika 
druhy psychologických důkazů. Na základě své teorie úspěšně předpovídali soudy pokusných 
osob o platnosti značně širokého spektra výrokové argumentace, píše Thagard. Lidé např. 
shledávali správnými ty formy, které měly tvar modu ponendo ponens, ale odmítali formu 
nesprávného úsudku „pokud A, potom B; avšak B; tudíž A“. Tolik obecné rozvržení situace, 
do níž vstupovaly dotyčné příklady.

Wasonovy pokusy byly pochybovačnou odpovědí na jejich optimismus. Pokusné osoby v nich 
byly poučeny, že jim budou předkládány karty s písmeny na lícové a číslicemi na rubové 
straně. Pak dostaly pravidlo implikativního tvaru: „Jestliže je na líci písmeno A, potom je 
z rubové strany číslice 1.“ Následně jim byly předloženy čtyři karty (spočívající na stolní desce 
buď lícem, či rubem nahoru) a jejich úkolem bylo určit, které karty je nezbytné obrátit, aby 
se ověřilo, zda je dané pravidlo splněno, tj. zda pro danou skupinu platí. Mohlo se jednat 
např. o čtveřici, kdy na líci první bylo písmeno A, na líci druhé písmeno B, na rubu třetí číslice 
1 a na rubu čtvrté karty číslice 2. Většina lidí si uvědomila, že musí otočit především kartu 
s písmenem A, a přesvědčit se, jestli je na rubu číslice 1. To by se dalo vyložit jako užití modu 
ponendo ponens: Vidím předpoklad (A) a zjišťuji, zda platí závěr (1). Mnoho lidí však už 
opomene otočit kartu s číslicí 2 – neuvědomují si, že kdyby i ta měla na druhé straně 
písmeno A, pravidlo by bylo porušeno. Pochopení, že je nutné otočit také kartu s číslicí 2, 
vyžaduje mít rovněž ponětí o modu tollendo tollens: „Jestliže na líci A, potom na rubu 1; 
avšak nikoli na rubu 1; tudíž nikoli na líci A.“ Některé pokusné osoby přivede test do 
takových rozpaků, že otočí i obě zbývající karty, přestože jsou pro ověření platnosti pravidla 
naprosto bezvýznamné.

„Účelem podobných pokusů,“ pokračuje Thagard (2001: ss. 52n), „není dokázat, že lidé jsou 
hloupí a neřídí se pravidly formální logiky. Právě naopak, podobný pokus se stává 
pozoruhodným, když naznačí, že lidé používají k řešení podobných úkolů jiný druh 
reprezentací a výpočtů, než používá formální logika. Další pokusy například ukázaly, že lidé 
s přehledem řeší problémy typu Wasonových karet vždy, když jsou konfrontováni se 
známými konkrétními případy. Předpokládejme kupříkladu, že pokusná osoba dostane 
informaci, že karta bude na jedné straně obsahovat údaj o přítomnosti v hospodě, a na 
druhé straně o věku. K tomu dostane k ověření pravidlo: Pokud někdo sedí v hospodě, je  
starší 18 let, a předloží se jí čtyři karty, z nichž na první je nápis «V HOSPODĚ», na druhé 
«VENKU», na třetí «35 let» a na čtvrté «16 let». – Na rozdíl od výše uvedeného abstraktního 
příkladu, si zde většina lidí uvědomí, že nepostačuje otočit pouze kartu s nápisem 
«V HOSPODĚ» a podívat se na věk uvedený z druhé strany, ale je třeba se také přesvědčit, co 
stojí na druhé straně karty s nápisem «16 let».“

Odtud se pak odvíjí kritika teorie mentální logiky, popírající, že by lidé přistupovali 
k podobným problémům vyzbrojeni nějakou mentální reprezentací logických pravidel. 
Navrhují se jiné způsoby reprezentace procesu usuzování, které mají vysvětlit, proč si lidé 
s problémem věku a hospody poradí lépe než s písmeny a číslicemi. (Jedním z nabízených
vysvětlení je teorie, že uplatňují určitá schémata pragmatického usuzování, která lze 
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mnohem přirozeněji užít na praktické situace než abstraktní problém.) My se tu však 
můžeme podobným diskusím vyhnout a vzít jednoduše na vědomí, že tomu tak je a využít 
skutečnosti, že jisté případy známé ze zkušenosti jsou po formálně logické stránce totožné 
s abstraktnějšími problémy. Jinak řečeno, aniž bychom se zabývali otázkou, proč tomu tak je 
a jak tuto skutečnost nejvhodněji teoreticky uchopit v popisu fungování lidské mysli, obrátit 
namísto toho pozornost k tomu, co tyto pokusy mohou znamenat pro osvojování pravidel 
formální logiky, případně pro dovednost vyložit si problém tak, aby je bylo možno využít 
k řešení. Pochopitelně se tím mění jejich smysl, ale to je vedlejší.

Thagard, jak vidno, pojednává odlišný, obecnější teoretický problém: nakolik mohou modely 
formální logiky reprezentovat přirozené usuzování. Předmětem diskuse je pak náležitý 
výklad výsledků pokusu a jeho důsledky pro zastávaná pojetí. Od toho lze odhlédnout.

Můj přístup se neopírá o nějakou teorii a mohu si dovolit vyloženě pragmatické východisko: 
Ponechávám tedy stranou posouzení vztahu formální logiky a běžného usuzování z hlediska, 
jaké právem zajímá kognitivní vědu. Postačuje uznat, že osvojení některých schémat logiky je 
pro argumentaci užitečné, abychom mohli zvažovat, která to jsou – jaký může nebo měl by 
být jejich rozsah a uplatnění. Je docela pravděpodobné, že prospěšný je i opačný pohled: Že 
se totiž vyplatí podle některých formální logikou objevených či vytvořených pravidel 
uzpůsobovat své uvažování, ačkoli jimi do té doby dotčeno nebylo. Nejde nám přece 
především či jenom o popis (deskripci), nýbrž o předpis (preskripci). Úlohu z uvedeného 
pokusu je proto možné pojmout takto: V prvním kroku se předkládá od běžného života 
odtažitá hříčka s kartami. Po návrhu řešení, před opravou a výkladem, úloha s hospodou. 
Lépe přeformulovat do podoby, která přiléhavěji vystihuje zákaz nalévání alkoholu 
nezletilým, tj. např.: Ve čtveřici osob popíjejících v hospodě pije Adam whisky a Bára sodu, 
Cyrilovi je 35 let a Doře 16 let. Koho ze čtveřice a ohledně čeho – zda činnosti či věku –
musíme prověřit, máme-li rozhodnout, zda byl porušen zákaz nalévání alkoholu nezletilým –
tj. pravidlo „kdo v pohostinství konzumuje alkohol, tomu musí být nejméně 18 let“? Taková 
podoba totiž umožňuje tematizovat současně negaci a transpozici implikace, popř. i popření 
obecného výroku, a rozlišení podmínky nutné a postačující; po stránce materiální pak 
zasazuje případ do nejvšednější právní praxe. Cílem je uvědomit si formální totožnost obou 
případů, podstatu této možnosti a užitek z toho plynoucí pro usuzování, kterému formální 
náhled propůjčuje obecnost. Chyby, které se při řešení vyskytnou, je příležitost využít pro 
upozornění na odlišnost správných úsudků a jim podobných nesprávných158, a nastolit námět 
rozpoznání správných a nesprávných úsudků v obecnosti, podstaty a metod tohoto rozlišení.

(3) VOPĚNKŮV PŘÍKLAD S PADLÝMI A NAROZENÝMI

158 Míněny jsou nesprávné úsudky: „Jestliže a, potom b. Avšak nikoli a. Tudíž nikoli b“ a „Jestliže a, potom b. 
Avšak b. Tudíž a.,“ o nichž byla řeč výše. Námětem tu je rozlišení implikace a implikace obrácené a rozlišení 
implikace a ekvivalence.
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Jedna z úplně prvních a zároveň nejdůležitějších otázek na semináři elementární logiky je: 
„Co je to důkaz?“. Jaká je jeho povaha (k rozlišení oproti evidenci viz odkazy159 níže), a 
zejména jaká je jeho idea. Čili v čem spočívá (tzn. co je jeho podstatou) a jakým záměrem je 
veden ne jeden určitý, ten či onen, nýbrž důkaz jako takový. Různá jeho pozdější ztělesnění 
v tom či onom logickém aparátu (tzn. v rámci určitého formalismu) nebo uchopení v tom či 
onom pojetí logiky (např. klasickém či intuicionistickém) jsou pak již konkrétnějším projevem 
a vymezením oné abstraktnější, obecné ideje. Dále by bylo vhodné seznámit s různými 
„důkazními vzory“, řekněme. To znamená zejména s důkazem přímým a nepřímým (čili 
důkazem sporem), s větvením a supoziční úvahou. Ze zkušenosti mohu tvrdit, že obtíže 
posluchačům činívá i rozlišit prokázání nesprávnosti úsudku od vyvrácení teze a je nutné 
trvale a opakovaně upozorňovat na rozdíl mezi úsudkem a výrokem, na to že je docela něco 
jiného přesvědčovat o nesprávnosti úsudku a o nepravdivosti výroku, že neexistence záruky 
přenosu pravdivosti z premis na závěr je něco podstatně odlišného od pravdivosti výroku 
protikladného k zastávanému.

Výtečně zpracovanou stať přesně na požadovaný námět jsem nalezl v jedné z kapitol 
rozsáhlé knihy Petra Vopěnky, Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci. (2000: ss. 61n) 
Odcituji tento zlomek v nepatrně upravené podobě, již používám pro naše dané účely: 
uvedení do podstaty a smyslu dokazování. (Viz PŘÍLOHU 2.)

Uvedený úryvek považuji za skvělé – možná vůbec nejlepší, se kterým jsem se kdy setkal –
vylíčení povahy dokazování. K úplnosti schází snad jen poukaz na onen krok po kroku jdoucí 
postup rozumové úvahy a jeho širší zdůvodnění – co dalšího si od něj slibujeme kromě 
získání závěru. Nejprve se tematizuje rozdíl mezi evidencí, tj. nazřením, a rozumovou 
úvahou. Poté je převyprávěn příklad. Byť matematické povahy, budí dojem čehosi 
přirozeného, problému, který by nás možná mohl zajímat, i kdybychom nebyli matematiky. 
Je předložena teze a krok po kroku vyvozovány důsledky, přičemž jsou přibírány další 
předpoklady, zjevné i nezjevné, až se dospěje k nemožnosti. Na jejím základě je zavržen 
výchozí předpoklad a je přijat jeho protiklad. Jedná se tedy o případ důkazu sporem. Poté 
jsme uvedeni do pozice odpůrce či pochybovače, je ukázán dvojí možný cíl námitek, čímž se 
oddělí to, co zajímá logika a co je jeho hájemstvím, od toho, co je záležitostí věcnou, 

159 Blíže k tomu viz cit. op., kapitoly První porozumění (s. 24n), Výklad (s. 29n), Evidence (s . 38n), Názor (s. 43nn) 
a Rozum (s. 59n). „První porozumění spočívá v rozlišení jevů a  uznání, že jsou.“ (…) „Výkladu musíme rozumět a  
rozumět mu můžeme jen tehdy, když máme porozumění pro to, co před nás klade a jak nám to předkládá. 
K tomu, abychom si některé jevy mohli vyložit jako objekty a jiné jako jevy průvodní … nestačí jevy rozlišovat, ale
musíme mít porozumění pro to, že si je tak vyložit můžeme. Tomuto porozumění, jež je nutné k tomu, abychom 
mohli rozumět výkladům, budeme říkat druhé porozumění.“ (…) „Evidencí bereme na vědomí, že určitému 
pozorovanému jevu rozumíme v určitém výkladu, vytvořeném na základě p rvního a druhého porozumění světu.“
(…) „Zjednáváme- li si  porozumění pro nějaké jevy světa, pak rozumu užívá me. Již tím, že při prvním porozu mění 
světu rozumíme jevu tak, že je ‚to‘ a  že ‚je‘, začínáme provádět první úvahy. Druhé po rozumění nám 
pochopitelně umožňuje provádět úvahy již mnohem náročnější . Zjednané porozumění pro nějaké jevy světa je 
tedy poznatkem vytěženým nejen ze světa, ale i z rozumu. Porozumění nějaké úvaze je pak již poznatkem
týkajícím se především rozumu.“
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materiální a nikoli formální, a tudíž v pravomoci jiných odborníků. Zvláště cenná je zmínka o 
předpokladech bezděčných, tj. zamlčených. Protože je úryvek vzat z knihy filosofické, je 
nakonec pozornost zaměřena i na dvojí možný zdroj námitek – tj. filosofických pochyb či 
prostého neporozumění – mířících proti úvaze, tzn. proti čistému rozumu a poznatkům z něj.

Zopakujme stručně, čeho tímto úryvkem chceme dosáhnout. Jaký má být jeho smysl. 
V tomto případě nejsou naše cíle příliš odlišné od účelu, jaký plní dotyčná kapitola v knize, 
bude jich ovšem více. Důležité ovšem je, že se v ní vyskytují pospolu, a tím pádem přesahuje 
pouhý příklad, který bývá zpravidla vytvořen na procvičení jednoho určitého námětu.

1) Rozlišení evidence či názoru od rozumové úvahy, potažmo rozlišení výroků (zejména 
premis) od úsudku.

2) Předvedení srozumitelného – a v tomto smyslu názorného – příkladu důkazu.

3) Ukázka krok po kroku jdoucího postupu a jedné konkrétní důkazní strategie, vzoru –
důkazu sporem čili nepřímého důkazu.

4) Rozlišení námitek směřujících proti premisám od námitek směřujících proti úsudku, 
upozornění na jejich odlišnou povahu: předmět (výrok/úsudek) a obor 
(pravdivost/správnost).

5) Upozornění na používání skrytých, bezděčných předpokladů i na nevyhnutelnost 
nějakých takových (námět zámlky). Odůvodnění  jejich výskytu (námět zásad 
konverzační spolupráce). Nastolení otázky jejich uvědomění a odstranitelnosti.

6) Rozlišení prostého nepochopení od filosofických pochyb ohledně úlohy rozumu při 
získávání poznatků o světě a ohledně jejich postavení.

7) Souvislosti filosofické, kulturní, morální … podle zaměření posluchačů či školy.

Jaký je toho závěr? – Vhodné příklady netřeba vymýšlet, už tu jsou, byť možná vystupují  
v jiných souvislostech a plní jinou úlohu. Je však možné je z těchto souvislostí vytrhnout, 
přesadit a opatřit vlastním smyslem a určením, které se od původního může více či méně 
lišit. Tvůrčí úloha tu nespočívá v samotném vymýšlení a vyjádření, nýbrž v onom prospěšném 
přesazení, které nese nové plody. Jedná se o rozpoznání a uskutečnění skrytých možností.

(4) CARAMUELOVA HISTORKA

Následující příklad bude poněkud rozsáhlejší, jak citací, tak výkladem, poněvadž nabízí řadu 
námětů. Předběžně je vyjmenuji, aby bylo možno lépe a od počátku sledovat mnohostranný 
účel, k němuž může být příběhu využito. Stranou ponechávám konkrétní způsob jeho použití. 
Nyní mi půjde především o to, CO se může a má jeho pomocí ukázat, nikoli o to, JAK by se 
toho dalo dosáhnout.



160

1) Strategie nepřímého důkazu – viz smysl prvního kroku odpůrce.

2) Vyvrácení nesprávného úsudku protipříkladem – viz první (a též poslední, protože 
úspěšnou) výtku zastánce.

3) Příklad užití pravidel disputace, konkrétně námitky proti nesprávnému a přitom 
úplnému úsudku – opět viz úspěšný krok zastánce.

4) Výklad figur a modů správného úsudku – viz komentář Caramuelův i vlastní.

5) Předvedení skutečnosti, že pravdivost závěrů je zaručena jen při splnění obou dvou 
podmínek: pravdivosti (všech) premis a správnosti úsudku. Objasnění rozdílné úlohy 
těchto dvou podmínek při odůvodnění závěru.

6) Obraty, obměny a proměny soudu (konverze, kontrapozice, obverze) – viz doktorův
odmítnutý druhý pokus.

Stanislav Sousedík (1967: ss. 140-142) vypráví – v poznámce pod čarou – historku, která se 
pravděpodobně přihodila Janu Caramuelovi z Lobkovic. (Viz PŘÍLOHU 3.) Jejím posláním bylo 
ukázat, jak je v rozpravě důležitá nejen věcná znalost diskutovaného předmětu, ale i čistě 
logická dovednost argumentace, a na příkladu ozřejmit v čem vlastně tato spočívá. Nám však 
půjde ještě o něco jiného. Na dotyčném příběhu lze totiž dobře vyložit nejen dovednost 
rozpravy, ale i obraty a ideje uplatnitelné v usuzování obecně, mimo omezující rámec 
poměrně přísných a svazujících pravidel disputačních a sylogistických. Kromě technických 
záležitostí se tu v praxi ukazuje étos hledání pravdy, důvěra v ukázněný rozum při jejím 
odhalování a úcta k protivníkovi. Nutno upozornit, že to vše není k věci přidáno jako její 
ozdoba, jako vnější pravidla zdvořilosti, nýbrž je duchem rozpravy samotné.

Tato historka by si už pro svou barvitost zajisté zasloužila zveřejnění v nějaké čítance logiky, 
podobně jako Jamesovo vyprávění o veverce z čítanky filosofie. Ještě dříve než se pustím do 
hodnocení z logicko-pedagogického hlediska, bude však nutné podívat se blíže na formální 
stránku líčení, neboť ne vše v ní bylo v pořádku. Tudíž, jak uvidíme, by jej bylo zapotřebí pro 
účely výuky opravit.

Způsob, jimž je rozprava „Titius vs. doktor“ Caramuelem popisována ve vyprávění, je, žel, 
podle mého soudu zatížen vážnými formálními chybami. Nesprávný úsudek doktorův, tedy 
ani Titiův protipříklad nebyly tvaru a-o-o (modus Baroco), nýbrž a-e-e (modus Camestres). 
Singulární výroky totiž Aristoteles připodobňoval k obecným a nikoli k částečným. Tato chyba 
se ve vyprávění, kupodivu, dotýká pouze nižší premisy a závěru (správně by měly být 
chápány jako záporné obecné, a ne jako záporné částečné), nikoli však již vyšší premisy, 
která je aristotelsky odpovídajícím způsobem vyložena jako obecná kladná. Na nesprávnosti 
úsudku a náležitosti protipříkladu to ovšem nic nemění, protože modus Camestres je taktéž 
správným modem ve druhé a nikoli v první figuře, v níž byl v disputaci použit. Ze stejných 
důvodů není opětovný pokus doktorův mimo pravidla modu Festino, nýbrž modu Celarent.
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Formálně sylogisticky by šlo zachytit krátký průběh Titiovy pře s nejmenovaným doktorem, 
označíme-li jednotlivé kroky zastánce (respondenta) a odpůrce (argumentátora), takto:

Zastánce-0: Předložení teze („nultý krok“), These = SeM (tzn. teze má dotyčnou formu)

Odpůrce-1: MaP, SeM / SeP; modus Camestres, jenomže nesprávně v 1. namísto 2. figuře.

Zastánce-1: „Nevyplývá! Ponechávám stranou vyšší premisu, ponechávám stranou nižší 
premisu, ponechávám stranou závěr. Popírám platnost vztahu vyplývání!“ Dán protipříklad: 
CaB, AeC / AeB, kde zjevně: CaB = pravda, AeC = pravda, avšak AeB = nepravda.

Odpůrce: NeP, SaN / SeP; modus Celarent 1. figury. (Snaží se znovu dokázat závěr svého 
předchozího sylogismu?! – Zamítnut pro odbočení od zastáncovy výtky.)

Kde je označeno: S = Kristus A = Petr S = Kristus

P = mít zásluhu B = živočich P = mít zásluhu

M = dostat striktní příkaz C = lev N = být nesvobodný

Další má poznámka musí upozornit na nepravdivý výrok předsedy: Titius nepopíral závěr 
doktorova úsudku, nýbrž platnost vztahu vyplývání. Předkládat nový sylogismus napadající 
tezi by tedy podle pravidel disputace jednak nešlo, proti čemuž se Titius právem ohradil, 
protože pře již byla prohrána – úsudek byl prostě nesprávný, jednak by muselo jít o nový 
úsudek, který by vyvracel zastáncovu tezi, nikoli o úsudek, který – jak to učinil doktor –
dokazuje závěr (předchozího sylogismu), jenž nebyl popřen přímo, nýbrž jen zpochybněn 
popřením platnosti vztahu vyplývání. – Vyprávění se tak může stát i příkladem pro rozbor 
eristického postupu, jehož se dopustil předseda.160

Dále poznamenávám, že ona historka dosvědčuje, že průběh disputace mohl být i poněkud 
odlišný než líčil autor stati při  výkladu pravidel. Nejedná se ovšem o žádný omyl, neboť je 
zřejmé, že mu šlo jen o základní nárys průběhu, který by ozřejmil pravidla a jejich podstatu. 
Strategie odpůrce (důkaz sporem) byla následující: Podám důkaz (sylogismus), jehož vyšší  
premisa je zjevně pravdivá, leč závěr zjevně nepravdivý. Jestliže je důkaz správný (tzn. závěr 
vskutku vyplývá z premis), pak by nepravdivost závěru musela být způsobena nepravdivostí 
nižší premisy. Jenomže touto nižší premisou je tvrzení, které hájí zastánce. Q.E.D. – Jeho 
postup však neuspěl, poněvadž zastánce protipříkladem ukázal, že odpůrcův důkaz (úsudek) 

160 Líčení s největší pravděpodobností obsahuje též notnou dávku jízlivosti. Doktor hrdě ohlašující svůj druhý 
pokus jako modus Festino, se mýl í – ponecháme-l i  stranou ono chybné připodobňování singulárních výroků 
částečným, které však jde na vrub vypravěče – ve figuře, neboť se zjevně jedná o sylogismus první figury, nikoli 
druhé. Doktorův druhý pokus je pochopitelný pouze jako výsledek křečovité snahy neprohrát spor. Když už by 
se chtěl znovu vetřít proti pravidlům do disputace, očekávalo by se, že nějakým způsobem napadne Titiovu tezi, 
aby odčinil  svůj první, neúspěšný pokus. Leč doktor namísto toho obhajuje závěr svého předchozího sylogismu 
nejen navzdory tomu, že ten nebyl popírán, nýbrž zcela proti logice svého prvního pokusu, který byl  založen na 
nepřímém důkazu, čili  na předpokladu, že právě onen závěr je zjevně nepravdivý. – Historka však pro tyto 
chyby netrpí nedostatkem. Naopak, pátrání po nich a po v ní se vyskytujících nelogičnostech může být úkolem.
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je nesprávný, tudíž nepravdivost závěru by mohla být způsobena i tím, že jeho logická forma 
nedává záruku přenosu pravdivosti premis na závěr. Premisy by tedy stále ještě mohly být 
obě pravdivé, navzdory tomu, že závěr je zjevně nepravdivý.

Pozor ovšem, v posluchači neobeznámeném s pravidly disputace či dokonce s logikou vůbec, 
může argumentace založená na rozlišování významů či přísném dodržování formální 
správnosti úsudku vzbudit dojem slovíčkaření nebo uhýbání před věcnou stránkou sporu! Je 
proto důležité předem podstatu vztahu vyplývání objasnit, nikoli ji vykládat na podobném 
příběhu. Navíc by bylo vhodnější volit obor a téma, které jsou studentům blízké, což o 
teologii předpokládat nelze. Žel, např. v oblasti právního uvažování, jež by se nám svou 
povahou – občanským i obecně lidským významem – hodilo nejvíce, nehraje tzv. právní  
sylogismus úlohu elementárního odvozovacího kroku v důkazním řetězci, nýbrž se jedná 
spíše o kostru úvah, okolo níž se střetávají protichůdná naplnění premis, jimiž obvykle bývá 
výklad právních předpisů či principů, popř. podřazení skutkového stavu pod skutkovou 
podstatu zákonné normy v případě nižší premisy, s přijatelností závěrů, v nichž se vyskytují  
praktické důsledky.161

Základní důvěra spočívá v přesvědčení: jestliže jsou zúčastnění opravdoví a poctiví, pak se 
pravda vyjeví, nebo přinejmenším dostává příležitost vyjevit se v mezích daných jejich 
dovedností a dalšími okolnostmi. Zároveň jde o pokorné přiznání lidských mezí: Nejedná se o 
to, aby ten, kdo nazřel pravdu, ji druhým hrdě hlásal, nýbrž aby si lidé vzájemně pomáhali 
rozšiřovat, případně opravovat svá omezená hlediska a názory; tzn. prolamovat meze, 
v nichž jsme sevřeni, můžeme vposled jen za přispění druhých – v obcování a potýkání se
s nimi. Navíc jde o to, aby pravda opustila sféru ryze soukromého nazření a vyjevila se též 
ostatním, a k tomu je zapotřebí především učinit ji sdělitelnou, srozumitelnou a posléze 
přesvědčivou, nebo snad přesněji neklást její přesvědčivosti do cesty překážky, nýbrž je 
naopak odstraňovat.

(5) GAUSSOVA PŘÍHODA

Že se podobné anekdotické příhody již ve výuce – i když spíše ojediněle a nesoustavně –
využívají, svědčí vyprávění o Gaussově objevu vzorce součtu prvních n členů aritmetické 
posloupnosti, které možná leckdo z nás ve školní výuce vyslechl.162 V tomto případě se jedná 
o matematiku, tedy obor logice nejbližší, a smyslem vyprávění je nejen výuku oživit, ale též 
příběhem zpřítomnit (i do budoucna) užitek předkládaného vzorce. Ten se stává zřejmým a 
přitažlivým v příběhu, byť anekdotickém, jelikož je v něm dobře srozumitelný a v představě 

161 Blíže k tomu viz Sobek, 2008, ss. 257-265.

162 Viz např. Učebnice matematiky a fyziky pro gymnázia [online]. [Strakonice]: Martin Krynický, 2008- [cit. 
2013-03-22]. Dostupné z: 
http://www.ucebnice.krynicky.cz/Matematika/08_Posloupnosti/2_Aritmeticka_a_geometricka_posloupnost/8
202_Vzorce_pro_aritmetickou_posloupnost.pdf

http://www.ucebnice.krynicky.cz/Matematika/08_Posloupnosti/2_Aritmeticka_a_geometricka_posloupnost/8202_Vzorce_pro_aritmetickou_posloupnost.pdf
http://www.ucebnice.krynicky.cz/Matematika/08_Posloupnosti/2_Aritmeticka_a_geometricka_posloupnost/8202_Vzorce_pro_aritmetickou_posloupnost.pdf
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též snadno zobecnitelný. Jedním z důsledků je i pochopení principu uváděného postupu a 
snazší osvojení výsledku. Za povšimnutí a zmínku rovněž stojí, že ačkoli je tato historka 
pravděpodobně pravdivým a poměrně přesným vylíčením skutečnosti, právě toto není tím 
úplně nejdůležitějším. V zásadě by podobně mohla posloužit i historka zcela smyšlená –
podobně jako se může stát, že román, tedy smyšlený příběh, vypoví o skutečnosti víc než 
příběhy, které se opravdu přihodily. Opravdovost, na níž záleží, se nekryje tak docela 
s nepřehlednou spletí jednotlivých skutečností, je to spíše smysl oné skutečnosti samotné. 
Proto se nám také dobrý román či povídka mohou někdy oprávněně jevit jako „skutečnější 
než skutečnost sama“, běží-li v nich o to, co dává skutečnosti její smysl.

Vypráví se zhruba toto: Učitel, který potřeboval na delší chvíli zaměstnat žáky, aby se mohl 
věnovat jiné své práci – snad opravě písemných prací nebo něčemu podobnému – zadal třídě 
úkol sečíst všechna čísla od jedné do padesáti. Předpokládal samozřejmě, že jim to notnou 
chvíli potrvá. Za nějaký okamžik se však přihlásil žák Gauss, že už je s řešením u konce a má 
výsledek. Poněvadž byl jediný, učitel nad tím mávnul rukou, nařídil mu čekat na ostatní a dál 
se zabýval svou prací. Když ji dokončil a ostatní žáci byli se svým úkolem hotovi též, zjistil ke 
svému údivu, že Gaussův výsledek je správný. Ještě víc se podivil, když mu žák ukázal metodu, 
pomocí níž k němu dospěl: Vzal uvedenou posloupnost dvakrát. Na jeden řádek ji napsal 
v původním pořadí, na druhý v obráceném pořadí, přičemž se ukázalo, že součty nad sebou se 
vyskytujících členů dávají pokaždé číslo 51 a současně je těchto součtů 50 – tj. tolik, kolik bylo 
členů posloupnosti. Součin těchto čísel dává tudíž dvojnásobek hledaného součtu, protože 
vzal zadanou posloupnost dvakrát. – Jeho závěr zněl, že je čas, aby Gauss školu opustil, neboť 
ho již nemá co naučit. Jinými slovy, setrvávání na daném stupni výuky by bylo zbytečným 
spoutáváním nadání.

Tato historka má kromě jiných předností i nepochybnou mravní hodnotu – uznání osobnosti 
žáka. Nadto názorně objasňuje povahu objevu, nejprve toho konkrétního, ale potažmo a 
zčásti i objevu vůbec. Tím chci říci: Používání těchto prostředků (tj. exempel) není, nebo 
přinejmenším nemusí být pouhou okrasou a zábavnou vložkou. A domnívám se, že by ani být 
nemělo – že je naopak zapotřebí využít jejich možností k ozřejmování a pevnému ukotvení  
klíčových míst a zásadních tezí. Ty je třeba určit a rozvrhnout. Jednalo by se o jakási místní 
„kondenzační jádra“ celkového smyslu výkladu. V tomto případě šlo sice v prvé řadě o 
matematický vzorec, tedy jakousi velmi částečnou znalost, ale ani zdaleka ne pouze o něj. 
Přínos je mnohostranný a ne vždy přesně odhadnutelný, vypočitatelný.

(6) JANSŮV VTIP

Ve své diplomové práci Logika jako součást předmětu „Základy společenských věd“ (2003)
využívá Petr Jansa pozoruhodným způsobem vtip o americkém a sovětském prezidentovi.

Zadání: Analyzujte následující anekdotu z hlediska logického vyplývání – které noviny lžou 
více a proč? – Americký prezident Bush a sovětský prezident Gorbačov se přeli o to, které 
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noviny více lžou - zda americké nebo sovětské. Utkali se v běhu na 100 metrů, ve kterém 
Bush o prsa zvítězil, a čekali, jak budou o celé události informovat noviny.

V amerických novinách vyšla na první straně zpráva s palcovým titulkem:

Ve včerejším běhu na 100 metrů nedal Bush Gorbačovovi šanci, doběhl s velkým náskokem 
a prokázal tak, že Amerika je ve všech směrech lepší.

V sovětských novinách dlouho hledali, než našli drobnou zprávičku na konci domácí rubriky:

Prezident Gorbačov a americký prezident Bush se včera zúčastnili běhu na 100 metrů. Náš 
představitel obsadil skvělé druhé místo, zatímco americký prezident skončil předposlední.

Úkol je v práci předložen v následující souvislosti. Parafrázuji přitom autora (ss. 29nn). Ten 
nejprve předkládá tři základní přístupy ke lhaní, které vyjadřuje pomocí definic:

1. Lže ten, kdo tvrdí nepravdu.

2. Lže ten, kdo vědomě říká to, o čem je přesvědčen, že není pravda.

3. Lže ten, kdo říká pravdu (ale ne celou) a přitom ví či důvodně předpokládá, že to, co říká, 
může být pochopeno jinak (opačně).

Nepůjde nám tu ani o první případ, který nečiní rozdílu mezi omylem a lží, ani druhý, který již 
zohledňuje záměr a znalosti mluvčího, nýbrž o třetí, který kromě mluvčího bere v úvahu též 
adresáta a pragmatickou stránku komunikace. Mluvčí je zde v postavení, kdy neříká prostou 
záměrnou nepravdu. Jeho lež není založena jen na sémantice vyřčeného. Podstatné je, že 
informace, o jejichž pravdivosti je přesvědčen, předává v takové podobě či předkládá takový 
jejich výběr, že si adresát udělá zkreslený obrázek – sice ne nutně, ale velmi pravděpodobně. 
Tento případ souvisí s úvahami o deduktivním a induktivním uvažování v kapitole „Dedukce, 
indukce, analogie“ (ss. 95-98).

Podle Petra Jansy (2003: ss. 95nn) je „krácení informace“ vlastní podstatou, principem 
dedukce (při běžné argumentaci v přirozeném jazyce) v tom smyslu, že v závěru nesmí být 
obsaženo nic, co nebylo (byť implicitně) obsaženo v premisách. „Krácení informace“ je jeho 
vlastní termín, který se mu osvědčil při výkladu vztahu vyplývání v přirozeném jazyce.163

Rozlišuje přitom trojí krácení: „objevné“, „účelné“ (popř. „účelové“) a „klamavé“.

Prvním případem je dedukce v sémantickém smyslu: Závěr sice obsahuje méně informací 
než premisy úsudku, avšak vyjevuje souvislosti, které v nich zůstávaly skryty, proto je 

163 Všude, kde jsme hovořili  o vyplývání, hovořili jsme vlastně o dedukci: požadovali jsme, aby argumenty 
(premisy) byly natolik silné, že z nich lze dedukcí odvodit tezi (závěr). Principem dedukc e je tedy vlastně 
„krácení informací“, protože v závěru nesmí být obsaženo nic, co nebylo (byť implicitně) obsaženo v premisách. 
(…) Slovo dedukce nepadlo záměrně, protože je často používáno v souvislosti s odvozováním závěrů z premis 
pomocí odvozovacích pravidel syntaktického rázu, zatímco my jsme celou dobu sledovali sémantické hledisko 
pravdivosti. (…) Označení „krácení informací“ se mi osvědčilo při výkladu vyplývání v přirozeném jazyce. 
Z hlediska matematiky a teoretických, deduktivně postavených věd je toto označení zavádějící… (cit. op. s. 95)
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přínosný. K tomuto druhu autor počítá též zpracování údajů do tabulek, grafů či shrnujících 
výroků. Společné je to, že výsledek odkrývá něco na počátku, tj. ve východiscích, skrytého.

Druhým případem je výběr informací k určitému účelu. Podle toho, zda bylo ponecháno 
stranou skutečně pouze to vedlejší, aby bylo zdůrazněno podstatné, anebo došlo 
k opomenutí či zanedbání něčeho důležitého, významného, rozlišuje autor dále „krácení“ 
účelné a účelové. Smyslem takového počínání je pojednávanou záležitost zestručnit a 
zpřehlednit, nikoli rovnou objevit něco skryté, neodhalené.

Třetím a posledním případem je právě ono krácení „klamavé“, jež je podstatou třetího výše 
uvedeného způsobu lhaní. Jeho vlastní příklady tohoto druhu raději neuvádím, protože je 
odmítám: Považuji je totiž za pouhý výsledek mechanického přenosu pojmu vyplývání 
z formálního axiomaticko-deduktivního systému do přirozeného jazyka. Většinou jsou 
založeny na paradoxech materiální implikace, pokud je vyložena jako podmínková věta 
běžného jazyka, případně na pravidlech systému přirozené dedukce: odstranění konjunkce, 
kdy je v závěru zatajena informace podstatně měnící celkový obraz, či zavedení disjunkce, 
kdy je naopak přidána nějaká matoucí. Uvedená anekdota je však v tomto ohledu výjimečná.

Klam, na němž je založen vtip oné anekdoty, lze však popsat výstižněji jako zneužití tzv. 
konverzačních implikatur164, což umožňuje využít ji jako úvod a motivační příklad k tomuto 
námětu, od nějž se přirozeným způsobem přechází k zásadám konverzační spolupráce. 
Pojednání tohoto tématu je důležité k propojení sémantiky a pragmatiky, formální logiky a 
teorie argumentace.

Anekdota využívá zamlčené premisy „běhu se zúčastnili pouze dva lidé“, čímž porušuje 
zásadu kvantity (zamlčuje se tím významná skutečnost, tedy není splněna nutná míra 
informativnosti) a na čtenáři se nechává odvození závěru, že běhu se zúčastnili více než dva 
lidé, poněvadž nebyl řečen opak. To vede v důsledku k zakrytí skutečnosti, že výraz „první“ 
zde, v dané situaci označuje téhož závodníka jako „předposlední“, a výraz „druhý“ téhož jako 
výraz „poslední“. Dojem takto vyvolaný je ještě posílen hodnotícím výrazem „skvělé místo“ a 
výrazem „zatímco“ dána pak obě umístění do protikladu, co se týče úspěchu. Konečným 
výsledkem je převrácený obraz, kdy se zdá, že úspěšnější závodník byl ve skutečnosti méně 
úspěšný, tedy v tomto smyslu obraz mnohem lživější, tj. od skutečnosti vzdálenější, než 
líčení, které úmyslně přehánělo odstup závodníků a uvádělo výsledek do neexistujících 
souvislostí s pochybným závěrem, ale zachovalo to základní a z hlediska závodu 
nejpodstatnější: pořadí v cíli.165

164 Konverzační implikatura je ta část informace, kterou sdělení nese nikoli ve svém doslovném sémantickém 
obsahu, nýbrž na základě dodatečných předpokladů o tom, že autor sdělení při dorozumívání racionálně 
spolupracuje s adresátem. (Srov. Szymanek, 2003, ss. 160nn) Tyto předpoklady se H. P. Grice pokusil 
specifikovat ve čtyřech tzv. zásadách konverzační spolupráce: zásadě kvality, kvantity, (vztahu) relevance a 

způsobnosti (manner). O vztahu konverzačních implikatur a zásad konverzační spolupráce bl íže (Jauris, 2002).

165 Poznámka ke způsobu použití: Tuto anekdotu je mnohem účinnější předložit jako anketní otázku před 
samotným výkladem, ať j iž bude jeho námětem podstata lži, princip dedukce, anebo konverzační implikatury a 
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Úlohu podobnou exemplím v Jansově diplomové práci sehrávají jím vyhledaná a coby cvičení 
použitá dilemata.166 (2003: ss. 41-44) Plyne to z jejich povahy logických hádanek, majících za 
úkol soustředit pozornost k určitému klíčovému problému nebo tématu. Proto také bývají 
často vyprávěny jako anekdoty blízké původnímu smyslu toho slova. Jejich omezením je 
skutečnost, že postrádají větší formální rozmanitost a mívají vskutku onu logickou formu 
dilematického úsudku: Jestliže buď a, anebo b , potom g. Avšak buď a, anebo b . Tudíž g.
(Kladoucí figura.) Případně: Jestliže a, potom buď b , anebo g. Avšak není pravda, že platí buď 
b, anebo g. Tudíž nikoli a. (Popírající figura.) Navíc, z hlediska skladby se jedná prostě o 
aplikaci alternativy do nižší premisy hypotetických úsudků (modus ponendo ponens, modus 
tollendo tollens), čili do antecedentu, či konsekventu jejich vyšší, implikativní premisy. 
Důvod, proč takové speciální schéma vyučovat obecně, ne jen jako určitý příklad 
k procvičení, bych viděl toliko ve zřetelích historických, a to se mi zdá přece jen málo. 
Silnějším oprávněním pro jeho výskyt v některých učebnicích hlásících se k aristotelskému 
pojetí logiky či ovlivněných např. tomismem, je tak asi spíše tradice než důvody věcné.

(7) ANEKDOTA – JAK JE NUTNÁ LOGIKA (EPIKTÉTOS)

Jeden antický filosof167 (Epiktétos 1972: s. 202) vypráví anekdotu, která „na první pohled“, 
při prvním porozumění, vtipně, v nadsázce vystihuje, oč v důkazu jde, a k čemu je určen, ale 
může být použita i k ozřejmení jiného, nezamýšleného problému – do nekonečna běžící 
rekurze a její ošemetnosti pro stavbu argumentu.

Přistoupil prý k tomu muži zájemce o výuku logiky, chtěl se však napřed ujistit, zda se mu to 
vyplatí. I ptal se jej tedy, zda je logika užitečná. „Chceš po mně, abych tě nějak ubezpečil, že 

pravidla konverzační spolupráce. Je totiž vhodným úvodem k diskusi, poněvadž se dá očekávat, že většina 
upřednostní ve výše zmíněné anekdotě onu část lhaní přímého, založeného na popírání skutečnosti či  tvrzení 

něčeho nepravdivého.

166 Kupř.: Athénská matka se snaží přesvědčit syna, aby nevstupoval do politiky: „Pokud budeš říka t, co je 
pravda, lidé tě budou nenávidět; pokud budeš říkat, co je nepravda, budou tě nenávidět bohové; ale ty musíš 
říkat buď pravdu, nebo nepravdu; budeš tedy nenáviděn.“ Její syn na to odvětil: „Pokud budu říkat pravdu, 
budou mě milovat bohové; a pokud budu říkat nepravdu, budou mě milovat lidé; ať už budu říkat cokoliv, budu 
milován.“ (Copi 1986b: s. 260) „Lidský mozek je oh raničený útvar, takže počet všech tvrzení, kterým věříte, je 
konečný. Označíme tato tvrzení jako t1, t2, …, tn, kde n je počet tvrzení, kterým věříte. Pokud nejste domýšliví , tak 
připustíte, že se občas mýlíte a ne všechno, čemu věříte, je pravda. Takže pokud nejste domýšliví, víte, že 
alespoň jedno z tvrzení t1, t2, …, tn je nepravdivé. Vy však přesto věříte všem tvrzením t1, t2, …, tn, což je naprostá  
nedůslednost. – Má tahle úvaha nějaký háček? Podle mého nemá. Myslím, že rozumný člověk nemůže být 

důsledný.“ (Smul lyan 1986: s. 182)

167 Jedná se o Epiktéta a historka je vypravována takto: Když jeden z přítomných řekl: „Přesvědč mě, že je logika 
užitečná,“ odpověděl Epiktétos: „Chceš, abych ti to dokázal?“ „Ano.“ „Zdaž tedy nemusím vést logický důkaz?“ 
Když tento souhlasil, řekl Epiktétos: „Ale jak poznáš, že tě nekla mu sofismatem?“ A když se ten člověk odmlčel, 
pravil: „Vidíš, jak sám uznáváš, že je tato nauka nutná, neboť bez ní nemůžeš poznat ani to, zda je nutná či ne.“
(Epiktétos: Rozp ravy, kniha druhá, Jak je nutná logika)
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logika ti bude vskutku prospěšná?“, otázal se jej onen filosof. „Ano, přesně to chci,“ pravil 
uchazeč. „Čili si žádáš nějakého důkazu, že tomu tak je?“, upřesňoval si tázaný. I to mu 
příchozí potvrdil. „Ale jak poznáš, zda to, co ti řeknu, důkaz opravdu je?“ pokračoval filosof a 
uchazeč upadl do rozpaků. „Abys to rozeznal, potřebuješ logiku. Z toho vidíš, že logiku 
vskutku potřebuješ. Už jen k tomu, abys zjistil, zda je pro tebe užitečná,“ uzavřel vítězoslavně 
náš filosof.

Smíříme-li se s tím, že historku začneme rozebírat a hloubat o ní, čímž ztratí veškerou 
zábavnost, může nám přinést nejenom poučení, o čem že to logika pojednává – totiž o 
důkazech – ale též pěkný případ nevyhnutelné rekurze: Jak posluchač pozná, že to, co je mu 
předkládáno, je skutečně tím pravým klíčem k rozlišení důkazu opravdového od zdánlivého? 
– Že by znovu potřeboval logiku?

Ve skutečnosti se někteří logikové podle této anekdoty vskutku jaksi skrytě chovají – a je 
otázkou, zda vůbec mohou jinak. Přinejmenším by si to však měli uvědomit. Nejinak se 
vlastně choval i Epiktétos, hrdina výše uvedené anekdoty, který jinde přímo upozorňuje na 
nebezpečí rekurze168, ovšem odvozuje z toho, že nanejvýš rozum může vysvětlit sám sebe. 
Protože však naše pojetí rozumu je nepochybně užší, jelikož se omezujeme na rozvažování, 
čili rozum diskursivní, a stranou ponecháváme rozumový vhled, nemůžeme jeho stanovisko
plně podpořit. Je třeba alespoň upozornit na nutnost zdrojů, odkud čerpáme pro důkazy 
jejich premisy. Ty mohou být rozmanité povahy. Epiktétos ovšem může být prospěšným, byť 
jaksi bezděčným pomocníkem – svým zaujetím jak pro Sokrata, tak pro logiku, zdá se mi být 
jeho zjev – při vší úctě – karikaturou jak Sokrata169, tak logika.

168 Viz (Epiktétos 1972: ss. 91n) „Ježto rozumové usuzování rozborem objasňuje a zpracovává ostatní věci a ježto 
samo nemůže zůstat neobjasněno, čím má být objasněno? Je zřejmé, že buď sebou samým, nebo něčím jiným. 
To jiné je zajisté buď zase rozumové usuzování, nebo to bude něco vyššího než rozumové usuzování, což je však 
nemožné. Jestliže je to rozumové usuzování, co zase objasní toto? Vždyť jestliže toto objasní samo sebe, může
tak učinit i ono. Jestliže budeme potřebovat jiného, bude to tak pokračovat bez ustání donekonečna.“ Proti 
tomu staví, jako minimální, nutnost a užitek plynoucí z nezbytnosti měřítka, kriteria: „… a jestliže napřed 
neurčíme, co je to váha, jak budeme vůbec moci něco změřit nebo zvážit? Jestliže tedy v našem případě napřed 
nepoznáme a přesně neprozkoumáme sudidlo jiných věcí a to, čím se jiné věci poznávají, zdaž budeme moci 
něco z těch věcí přesně prozkoumat a poznat? Jak by to bylo možné?“ A na námitku, že logika je sama o sobě 
neplodná: „To ještě uvidíme. Ale i kdyby to někdo připustil, stačí říci, že posuzuje a zkoumá jiné věci a že je, jak  
by se mohlo říci, měří a váží.“ (Epiktétos, Rozpravy, kniha první, O nutnosti logiky)

169 Nebezpečí Sokratova podniku ovšem, zdá se, pocíti l  na vlastní kůži: Jak to tedy dělával Sókratés? Právě svého 
odpůrce, s kterým rozprávěl, přinucoval, aby mu vydával svědectví, a žádného jiného svědka neměl zapotřebí. 
(…) Nuže, za dnešních časů tato činnost není zrovna bezpečná a zejména ne v Římě. Neboť ten, kdo by se jí chtěl 
věnovat, patrně nebude smět vysedávat někde v koutku, nýbrž musí přistoupit třebas k některému bohatému 
konsulárovi a zeptat se ho: (…) „Můžeš mi tedy říci, jakým způsobem ses postaral o svou duši?“ (…) Tedy zde už 
je nebezpečí: především, že ti ten člověk řekne: „Co je tobě po tom, přítelíčku? Jsi snad mým pánem? A potom, 
budeš-li ho ještě dále obtěžovat, že zvedne ruku a zpohlavkuje tě. Horoval jsem kdysi pro tuto činnost také já, 
dokud jsem se neoctl v těchto situacích. – Rozpravy , kniha druhá, O dialektické obratnosti. (Tamtéž, ss. 153-155)
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Závěr: 

Na rozdíl od úkolů Petra Jansy (2003) v bezpochyby pozoruhodných procvičovacích listech se 
tu nejedná o příklady určené pro cvičení; to nanejvýš druhotně či mimochodem. Jejich účel je 
prvotně a podstatně odlišný: mají přednostně vyjevovat smysl něčeho nikoli sloužit 
k ověřování správného užití osvojených obecných pouček. Kdyby účel zůstal totožný 
s procvičováním, vzniklo by nebezpečí „špatné katecheze“ – utvrzování v předem 
připravených, hotových řešeních.

Ve třetí kapitole bylo Sokratovi namítnuto, že Ježíš neodpovídá na otázku „kdo je můj 
bližní?“ vymezením, nýbrž příběhem, přičemž se jedná o jiný způsob promlouvání do lidské 
situace než ten dialektický. Snad si tedy můžeme dovolit vykročit za hranice logického 
pojednání a vyprávět příběhy – abychom objasnili, co je logika, nebo radši skromněji, 
abychom vyjasnili některé uzlové body. Možná tím leckdy dosáhneme víc než výměrem –
definicí, axiomem či úsudkovým pravidlem. I kdyby to byl jen příběh na doložení nějaké teze, 
zůstává často – jakožto příběh – otevřený různým neočekávaným výkladům.
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ZÁVĚR

Položili jsme si otázku: Jak se s logikou dostat zpět do prostředí přirozené lidské řeči a 
běžných problémů člověka, a neztratit přitom cestou ideje, podle nichž byly zhotoveny 
nástroje, jež se ukázaly být tak užitečnými a účinnými ve světě ideálním, pomyslném, 
skutečnost „po geometrickém způsobu“ popisujícím?

Kdyby mělo zůstat vše při starém a muselo se přitom rozhodnout mezi formální logikou a 
teorií argumentace, čemu dát přednost a čeho se vzdát, volil bych za současné situace teorii 
argumentace pro společenské vědy a pro vědy přírodní formální logiku. Tím vznikla otázka,  
jak by mohla a měla vypadat propedeutika logiky pojatá natolik široce, že by představovala 
bránu k oběma směrům. Jde to vůbec?

V počátečním dialogickém založení logiky, pozdější disputační technice a v současné podobě 
teorie argumentace i moderní formální logiky jsem hledal zřetele, které by byly sto založit 
takový způsob její propedeutiky, který by jednak splňoval očekávání, jež jsou na ni kladena ze 
strany běžné argumentace v občanských i odborných záležitostech, jednak zachoval její 
otevřenost k dalšímu případnému rozvoji a speciálnímu využití v jednotlivých vědních 
oborech. Vodítkem se přitom stal étos logiky dialogu: poskytnout dostatečnou a přiměřenou 
oporu pro vytváření dobře odůvodněných názorů a přání. Opustit jsem však musel její 
moderní formální pojetí, neboť jsem nenalezl způsob, jak spojit přísné sepětí výrazů a jejich 
logicko-sémantického typu, jaké požaduje moderní formálně-logická sémantika, s možnou 
variabilitou sémantické role, kterou výraz v přirozeném jazyce může hrát. 

Odpověď na otázku, jak zůstat v prostředí přirozeného jazyka a současně využít ideje a 
nástroje, které formální logika racionálnímu usuzování poskytuje, byla nalezena v pojmu 
sémantického závazku, jímž by mohl být podložen výklad tradičního i moderního logického 
aparátu, obohaceného o pojmy a zásady přesahující do pragmatiky či transparentní 
intenzionální logiky. Doplňuje ji návrh tzv. exempel, příkladů určených k ukotvení stěžejních 
tezí a sehrávajících úlohu uzlových bodů v síti jinak obvykle lineárního způsobu výkladu.

Vyšel jsem z předpokladu, že smyslem propedeutiky logiky nemůže být prokazování
užitečnosti logického aparátu na vybraných problémech, které se k tomu hodí, anebo jen 
příprava na předpokládané využití v přírodních vědách, nýbrž že její úkol má být ne úzce 
odborný, ale občanský, lidský a filosofický. Naše řeč, a to jak přirozená, tak ta umělá, znaková 
s sebou přináší předpoklady, jichž si buď nejsme vědomi, nebo je pokládáme za samozřejmé. 
Týká se to i logiky samotné. Avšak střetávání rozdílných názorů a pojetí dává povstat tomu, 
co jejich nositelům zůstává skryto a čeho by se stěží mohli dobrat jen prohlubováním svého 
stanoviska, bez podstatně odlišného úhlu pohledu. Tomuto střetávání a výslednému tříbení 
je logika schopna nabídnout rámec a pravidla, jistěže nikoli nekritizovatelná.

Přijmout sokratovskou představu jednotného, bezrozporného lidského jsoucna jako toho, oč 
člověku vposled jde, a opřít ji o víru v spravedlivý kosmos, jako tomu bylo snad na počátku, u 
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zrodu filosofického dialogu, nemůžeme. Nejedná se o věc volby. Naopak pozdější, zvláště 
aristotelská bádání přináší jak nadějné, tak varovné momenty: K těm nadějným patří 
především ujištění o možné ontologicko-noetické nezaujatosti logiky ve smyslu neustálého 
dotazování jakýchkoli, tedy i  svých, předpokladů a principů. K těm varovným náleží zejména 
postřeh Hannah Arendtové o podvratné síle uvažování, potažmo jeho odkázanosti na rození 
idejí, které nemůže rozum zaručit ani vyvolat, zato však je sto zpochybnit a jako předsudky 
odhalit všechna mínění stávající. Má-li být ovšem vyučování též předáváním nějaké opory, 
pak se bez přihlášení k určité tradici neobejde. Tuto nesnáz jsem se pokusil překlenout 
přijetím idejí a nástrojů logiky postaveném na takovém základě, který by byl vlastní jakékoli 
řeči obecně, musel mu z podstaty věci nějak rozumět a mohl se jej tudíž dovolávat kdokoli, 
kdo vládne jazykem. Pojem sémantického závazku se tak jeví přirozeným podložím, které
nejen že usnadňuje porozumění formální logice, ale zejména předem nestraní žádnému ze 
zápolících mínění.

Pokud jde o výměr a nikoli o úsudek, poukazem na propojenost moderního dokazování a 
definování ve společném kořeni, totiž v implicitním vymezení základních pojmů pomocí 
soustavy axiomů, byla odůvodněna předně nezbytnost porozumět jeho odlišnosti oproti 
definování tradičnímu, spjatému s přirozeným jazykem, poté však přitakáno pragmatickému 
pojetí definování, které jednak může nejsnáze brát zřetel na zvláštnosti jednotlivých oborů, 
s přihlédnutím k tradiční nauce, jež je koneckonců jeho původním pramenem, jednak 
navazování na ni a vymezování se vůči ní ochraňuje před nebezpečím povrchnosti.

Každý ze sledovaných směrů: moderní logika formální, teorie argumentace i dávná logika 
scholastická se ukazují být pro účely argumentace v běžném jazyce v různých ohledech 
přínosné. Důležitá je odpověď v čem a proč. Pokud si ovšem klademe cíle maximální, pak 
bychom měli využít všech, neboť jestliže bychom se chtěli spokojit se stávajícím stavem, 
potom by nám asi nezbylo než buď se věnovat populárnímu úvodu do formální logiky, nebo 
pořádat kurz argumentační rétoriky s občasnými výpůjčkami z logiky, anebo provozovat 
historii logiky. Maximálním cílem je míněno naplňování výše zmíněného étosu, neboť bez něj 
výuka logiky neplní příslib, s nímž se k běžnému člověku obrací: zajistit zdravé usuzování.
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PŘÍLOHA 1

Seznam principů a zásad kodexu racionálně vedené diskuse (T. E. Damer 1995)
1. PŘEDPOKLAD OMYLNOSTI

Zkoumáme-li protichůdná stanoviska k nějakému spornému bodu, každý diskutující by měl 
uznat, že možná žádné z předložených stanovisek si nezasluhuje přijetí a že v nejlepším 
případě pouze jedno z nich je pravdivé či nejobhajitelnější. Proto je také možné, že důkladné 
posouzení problému ukáže, že náš původní postoj je chybný nebo neobhajitelný.

2. ZÁVAZEK HLEDÁNÍ PRAVDY
Každý účastník se zavazuje k opravdovému hledání pravdy nebo alespoň nejobhajitelnějšího 
stanoviska v pojednávané otázce. Proto by měl být ochoten vážně zkoumat jiné názory,
hledat porozumění pro názory ostatních a měl by nechat ostatní účastníky diskuze předkládat 
svoje názory nebo vznášet námitky vůči názorům s ohledem na sporné téma.

3. ZÁSADA DŮKAZNÍHO BŘEMENE
Důkazní břímě jakéhokoli stanoviska obvykle spočívá na tom účastníkovi, který názor 
předkládá. Jestliže a pokud si to odpůrce žádá, obhájce by měl poskytnout argument pro své 
stanovisko.

4. ZÁSADA VSTŘÍCNOSTI
Argument předkládaný pro jakékoli stanovisko, by mělo jít přetvořit do obecně přijatelné či 
standardní argumentační formy. Pokud odpůrce převypravuje účastníkův argument, měl by 
být vyjádřen v co nejsilnější podobě, jež je v souladu s původním úmyslem argumentujícího. 
Existují-li nějaké nejasnosti ohledně záměru nebo ohledně skrytých částí argumentu, měly by 
tyto pochybnosti být vykládány ve prospěch argumentujícího.

5. ZÁSADA JASNOSTI
Vyjádření všech stanovisek, obhajob a útoků by mělo být prosté jakéhokoli druhu jazykových 
nedorozumění a zřetelně odlišeno od ostatních stanovisek a problémů.

6. PRINCIP RELEVANCE (PREMIS)
Ten, kdo předkládá nějaký argument pro či proti nějakému stanovisku, by měl vždy 
předkládat pouze důvody nebo dotazy, které jsou přímo vztaženy k jádru věci.

7. PRINCIP PŘIJATELNOSTI (PREMIS)
Ten, kdo předkládá argument pro či proti nějakému stanovisku, by se měl snažit používat 
premisy či důvody, které jsou vespolek přijatelné pro účastníky diskuse, nebo alespoň splňuji 
standardní kriteria přijatelnosti.

8. PRINCIP DOSTATEČNÝCH DŮVODŮ
Ten, kdo předkládá argument pro či proti nějakému stanovisku, by se měl snažit zajistit 
důvody, které jsou postačující co do množství, povahy a závažnosti k podpoře přijetí závěru.

9. PRINCIP NAMÍTÁNÍ
Ten, kdo předkládá argument pro či proti nějakému stanovisku, by se měl snažit zajistit 
účinné odpovědi na všechny závažné obtíže či námitky k argumentu, nebo projednávanému 
stanovisku.

10. ZÁSADA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI



Problém by měl být považován za vyřešený, jestliže zastánce některého z alternativních 
názorů úspěšně obhájí toto stanovisko předložením argumentu, jenž má relevantní a 
přijatelné premisy, které poskytují dostatečné zdůvodnění pro přijetí předpokladů a tím 
závěru, a nabízí účinné vyvrácení všech závažných námitek proti argumentu či dotyčnému 
stanovisku. Pokud nelze prokázat, že tyto podmínky splněny nebyly, člověk smí přijmout závěr 
úspěšného argumentu a pokládat otázku, pro praktické účely, za vyřešenou. Při neexistenci 
úspěšného argumentu pro žádné z alternativních stanovisek, je člověk povinen přijmout 
stanovisko, které je podporováno nejlepším dobrým argumentem z předložených.

11. ZÁSADA ZDRŽENÍ SE SOUDU
Pokud se žádné stanovisko nedaří úspěšně obhájit, nebo když se zdá, že se dvě či více 
stanovisek vyznačuje obhajobou stejné síly, měl by se člověk ve většině těchto případů zdržet 
soudu. Pokud snad praktické ohledy vyžadují okamžité rozhodnutí, měli bychom zvážit poměr 
rizika užitku či újmy spojený s důsledky zdržení se soudu, a na tomto základě rozhodnout.

12. ZÁSADA PŘEZKOUMATELNOSTI
Je-li úspěšný, nebo alespoň dobrý argument pro nějaké stanovisko následně shledán 
kterýmkoli účastníkem vadným tak, že to vyvolává nové pochybnosti o podstatě stanoviska, 
jsme povinni znovu otevřít otázku pro další zvážení a řešení.

(Damer 1995: ss. 172nn)

PŘÍLOHA 2

Logické důkazy. Evidence, popř. názor, jsou sice základní prostředky k získávání poznatků, 
nejsou to však prostředky jediné. Poznatky můžeme totiž získávat i rozumným uvažováním.

Tak např. víme, že v průběhu čtvrtého a pátého století po Kristu se alespoň dva různí lidé 
narodili v týž den. Víme to přesto, že tento poznatek nemůžeme evidovat, být u toho a vidět 
to, ani ho nemůžeme čerpat z názoru, neboť události, jichž se týká, se nacházejí daleko za 
obzorem našeho vidění světa. Víme to proto, že kdyby tomu tak nebylo, pak by se v každém 
z těchto dnů narodil nejvýše jeden člověk, tedy buď jen jeden, nebo vůbec žádný, a tudíž 
počet všech lidí narozených v těchto dvou stoletích by byl menší nebo roven počtu všech jejich 
dnů, což je méně než 80 tisíc.170 Tedy i počet lidí, kteří se zúčastnili v roce 451 bitvy na 
Katalaunských polích (též bitva u Chalons), by nemohl být větší než 80 tisíc. Tam jich však 
více než 100 tisíc padlo.

V uvedeném případě a v případech podobných provádíme jistou rozumnou úvahu v jazyce. 
Přitom se opíráme o nějaké dříve již získané výchozí poznatky. Během této úvahy přiznáme 
rozumem určitému tvrzení takovou váhu, že jediné prozíravé rozhodnutí, které můžeme na 
základě této úvahy učinit, je prohlásit toto tvrzení za poznatek. V takovém případě říkáme, že 
jsme toto tvrzení z výchozích poznatků logicky dokázali. Příslušné úvaze pak říkáme logický 
důkaz.

170 Horní odhad: 2 ¥ 100 ¥ 400 = 80 000, může být pro posluchače částečným úkolem, řešením otázky: Jakou 
úvahou, jakým způsobem autor dospěl k číslu 80 000? – Vhodné pro nabytí zkušenosti, tj. vlastního zážitku, při 
odhalení a pochopení „krok po kroku jdoucího“ postupu a jeho smyslu.



K dokázanému poznatku však můžeme mít nedůvěru. Tato nedůvěra může být několikerého 
druhu – podle toho, vůči čemu je obrácena!

(A) Především se může týkat výchozích poznatků. V uvedeném příkladě můžeme být 
nedůvěřiví k tomu, zda v oné bitvě padlo skutečně tolik lidí, zda se uvedená bitva vůbec 
konala, zda ve čtvrtém a pátém století žili vskutku nějací lidé, či dokonce zda vůbec nějaké 
čtvrté a páté století bylo, ale také k poznatkům, o něž jsme se opírali bezděčně, jako např. že 
v uvedené bitvě nebojovali lidé narození ve 3. stol. apod.

Nedůvěra tohoto druhu není pro nás nyní tak důležitá, neboť je to nedůvěra k nějakým jiným 
poznatkům, kdežto vůči našemu výslednému poznatku je vlastně důvěrou podmíněnou.

(B) Zcela jinou nedůvěrou je nedůvěra vůči samotné úvaze, kterou jsme výsledný poznatek 
získali, tedy vůči logickému důkazu. Jen pouhé výchozí poznatky nám výsledný poznatek 
ještě nevydávají. Ten z nich získáme teprve užitím rozumu. Tato nedůvěra je tedy obrácena 
vůči rozumu a může být opět dvojího druhu.

(B1) První odpůrce dokázaného poznatku nám bude tvrdit, že ačkoliv je ochoten uznat 
všechny výchozí poznatky, nerozumí naší úvaze. Například nám řekne, že by stejně tak dobře 
mohl prohlásit, že v uvedených stoletích se nenarodil vůbec žádný člověk, neboť kdyby se 
narodil, tak by žil, ale žádný takový nežije. O tomto odpůrci řekneme, že nedovede logicky 
myslet, že nedovede rozumu užívat. Bude-li i po našich domluvách a vysvětlování trvat na 
svém stanovisku, nezbude nám, než označit ho za hlupáka. Ze setkání s takovým člověkem 
můžeme ovšem vytěžit důležité poučení, že totiž rozum jsme schopni bránit jen tím 
nejubožejším způsobem: zesměšněním toho, kdo proti němu vystupuje.

(B2) Druhý odpůrce bude tvrdit, že sice naší úvaze dobře rozumí, že vskutku dokazovanému 
tvrzení přiznává mimořádnou váhu, ale že přece jenom nemůže toto tvrzení uznat za 
poznatek, neboť se o něm nemůže přímo přesvědčit. Tento odpůrce tedy logickým důkazům 
rozumí, je schopen rozumu užívat, ale není přesvědčen o tom, že jediným správným 
rozhodnutím založeným na takovém důkazu je uznat dokázané tvrzení za poznatek o světě.

Vskutku; poznatky pouze logicky dokázané nenahlížíme v přímém bytí, ale jen v nutnosti 
bytí. Přísně vzato, nenahlížíme přímo, že v daných stoletích se nějací dva lidé narodili v týž 
den, ale pouze že se to nutně muselo stát. Dokážeme-li logicky nějaké tvrzení, získáváme 
v každém případě poznatek týkající se rozumu. Zda tím získáme také poznatek o světě, to je 
ovšem jiná otázka.

Přesvědčení, že rozum a svět jsou ve vzájemném souladu, je základním přesvědčením 
evropské civilizace. Parmenidův výrok, že myšlení a bytí jedno jsou, bychom možná mohli 
považovat za vyznání této víry.

Vůči rozumu můžeme mít nedůvěru, můžeme ho však také přijmout a užívat ho.      Učiníme-
li to, nalezneme v něm mocného spojence při získávání poznatků.

(Vopěnka 2000: s. 61n), mírně upraveno



PŘÍLOHA 3

O užití obratu „ponechávám stranou“ vypráví Jan Caramuel z Lobkovic (1606-1682) v 10. 
knize své Metalogiky, kap. 3 (De syllogismis adialectis) zajímavou historku, jejímž hrdinou je 
podle všeho on sám.171 Podáváme ji tu poněkud zkrácenou, ve volném překladu. Slova 
v lomených závorkách jsou vysvětlivky překladatele.

„Povím vám, co se stalo před dvaceti lety v Alcale, a to nikoli bez pochvaly a uznání jak ze 
strany studentů, tak i profesorů. Na Salamance studoval tehdy thomistickou theologii jeden 
velmi bystrý mladík, řekněme Titius, a ten byl poslán do Alcaly, aby tam hájil theologické 
these. Titius rozdal text svých thesí, avšak znelíbil se při tom jednomu doktorovi: tomu totiž 
připadalo drzé a opovážlivé přijít hájit these ze Salamanky do Alcaly. Mluvil o tom i veřejně a 
veřejně též sliboval, že tu cizí pýchu při disputaci pokoří.  Byl to muž jinak velmi bystrého 
úsudku a zastával již mnohokrát a vždy s velkým úspěchem jak úlohu oponenta, tak i  
defendenta. Rozhodně mu nebylo zapotřebí dělat si jméno, a zejména ne v tak nerovném 
zápase. Titiovi přátelé domlouvali profesorům a ti zas společně s nimi defendentovi: nabádali 
ho, aby hájil záležitost svého řádu zdvořile a umírněně. Když mu to tak doporučovali, Titius 
jim odpověděl, že upřímně uznává, že jeho oponent je daleko zběhlejší v theologii než on. On 
sám, že je však znalejší logiky. A protože disputovat znamená prý zabývat se logikou 
s theologickým obsahem či theologií v logické formě, spíš bude poražen starší člověk od 
mladšího v logických otázkách než mladík od starce v theologických. Jeho přátelé tudíž 
začínají doufat v jeho úspěch a Titius sám již netrpělivě očekává okamžik, kdy dojde ke 
střetnutí. Konečně nadchází stanovený den a všichni se scházejí. Přichází takové množství 
studentů, že mnozí musí naslouchat pod okny, místnost je nemůže pojmout. Oponentův 
záměr vešel totiž již ve všeobecnou známost, a tak se studenti sešli ze zvědavosti, aby viděli, 
jak bude ten přespolní mladíček rozdrcen.

Jako první se přihlásil k oponentuře právě onen doktor a byv zdvořile vyzván, vybral si thesi a 
poněkud domýšlivým tónem se chopil slova a argumentoval takto: ‘Kdyby byl dán Kristu 
striktní příkaz, byl by měl Kristus zásluhu. Avšak dle vás mu nebyl dán striktní příkaz. Tudíž
neměl zásluhu.’

171 Že hrdinou vyprávění je Caramuel sám, zároveň autor zdroje, z něhož daný úryvek pochází, soudí profesor 
Stanislav Sousedík z těchto okolností: „Titius je obvyklé jméno užívané v kasuistice k označení jednotlivého, ale 
libovolného člověka. Líčená událost se odehrála asi kolem roku 1630, tedy v době, kdy Caramuel přešel ze 
Salamanky do Alcaly, aby na ní dosáhl profesury theologie. Dále: Lorka byl řádovým theologem cisterciáků, 
Titius byl tedy cisterciák. Ca ramuel rovněž. Co však svědčí nejvíce, že pod Titiem je třeba si představit Caramuela  
samotného, je sám obsah vyprávěné historky. Podle všeho, co o Caramuelovi víme, dokážeme si ho v mladších  
letech těžko představit jinak, než jak se v disputaci projevuje práv ě Titius. Je tu již táž temperamentní útočnost, 
vystupňovaná sebedůvěra, nadání a úchvatná slovní pohotovost, slovem vše, čím Caramuel později uváděl 
v úžas císaře i papeže, knížata i diplomaty. A jsou v Titiově jednání již i prvky vypjatosti, která Caramuela  
provázela po celý život jako stín a bránila mu stát se hierarchou či státníkem velkého fo rmátu.“ (s. 142)



Defendent totiž hájil mínění Petra z Lorky, ovšem poněkud oslabené. Lorka z určitých důvodů, 
na nichž zde nezáleží, popírá, že byl dán Kristu striktní příkaz k vykupitelskému dílu a v thesích 
byla popírána striktní spravedlnost [díla vykoupení] a striktní příkaz [k němu] pro nedostatek 
striktní podřízenosti [Krista Bohu otci] a odlišnosti [Krista a Nejsvětější trojice]. Je totiž 
zřejmé, že je jinak podřízen Bohu např. Petr a jinak Kristus. Onen doktor tedy vyřkl svůj 
sylogismus: defendent jej měl nyní opakovat a podle očekávání popřít některou premisu. 
Titius, jenž byl slovně velmi pohotový, odpověděl bez zaváhání takto: ‘Kdyby byl Petr lev, byl 
by i živočich. Avšak Petr není lev. Tudíž Petr není živočich. Ponechávám stranou pravdivost 
vyšší i nižší premisy, popírám pouze vyplývání.’

Všichni zmlkli a napjatě čekali, co na to řekne oponent. Ten po chvíli poznamenal, že namítal 
cosi, co se týkalo Krista, a ne jakéhosi Petra. Titius mu na to odpověděl, že je lhostejno, 
porušují-li se logické zákony v souvislosti s Petrem nebo Kristem, a to zejména na universitě, 
kde se nikdo nepřipouští ke studiu dalších věd, kdo dříve nezvládl logiku. Tvrdil, že první a 
druhý sylogismus je stejnotvarý, a že jde o modus Baroco172 první figury, pročež že dát musel 
zřetelnější příklad, aby se stal patrnější omyl obtížnějšího. Když však onen doktor naléhal, aby 
se mu odpovědělo na jeho sylogismus, vyhověl mu a řekl:

‘Odpůrce tvrdí: Kdyby byl dán Kristu striktní příkaz, byl by měl Kristus zásluhu. Avšak nebyl 
mu dán striktní příkaz. Tudíž Kristus neměl zásluhu. Ponechávám stranou pravdivost vyšší i 
nižší premisy a taktéž závěru. Popírám jedině vyplývání. Tj. popírám ono „tudíž“.’

Onen doktor nejprve počkal, až se utiší potlesk naslouchajících studentů, a pak, ač již byl 
touto první ranou otřesen a zneklidněn, aby ukázal, že i on se vyzná v logice, postupoval takto 
a řekl: ‘Dokážu vyplývání! Nikdo, kdo není svoboden, nemá zásluhu. Avšak Kristus nebyl 
svoboden. Tudíž Kristus neměl zásluhu. Ať odpoví na tohle! Sylogismus je v modu Festino
druhé figury. Vždyť i já, třebaže jsem již věkem pokročilejší, se ještě vyznám v logice.’

Někdo by si myslel, že se tu onen doktor snad vrátil k logicky korektní cestě. Avšak Titius 
opakoval, co mohl nejrychleji (protože v těch věcech má i živost a rychlost svůj půvab) onen 
sylogismus a řekl: ‘Ponechávám stranou pravdivost vyšší i nižší premisy, ponechávám 
stranou též pravdivost závěru, popírám vyplývání. K čemu vše to? Je třeba dokázat, co bylo 
popřeno. Já jsem popřel vyplývání a se závěrem jsem se smířil. Vaše Milost však dokazuje 
závěr, k němuž jsem řekl „ponechávám stranou“. Nedokazujete tudíž to, co máte, totiž 
vyplývání. Pozor totiž: Důsledkem předešlého sylogismu bylo „Tudíž Kristus neměl zásluhu“. 
Já jsem ponechal stranou závěr, ale popřel jsem vyplývání, tj. popřel jsem ono „tudíž“, tedy 
to, že onen závěr z premis vyplývá. Račte tedy, Vaše Milosti, dokázat ono „tudíž“.’

172 Titiova odpověď je míněna takto: Modus Baroco (tj. a-o-o) je správným modem v druhé a nikoli  v první 
figuře, v níž jej sestavil  doktor, proto se jedná o nesprávný úsudek. Na doktorově úsudku jeho nesprávnost na 
první pohled patrná nebyla, dává tedy Titius protipříklad, čili  úsudek, který má stejnou logickou formu (je 
stejnotvarý), leč zjevně pravdivé premisy a přitom zjevně nepravdivý závěr. – V komentáři však poznamenávám, 
že správné bylo pojmenovat úsudek Camestres (tj. a-e-e), neboť Aristoteles připodobňoval singulární výroky 
obecným. Tato vada se objevuje i  na jiném místě Caramuelova vyprávění, při popisu druhého doktorova 
sylogismu, kde je vadný jak popis figury, tak modu, i  když sylogismus samotný je správný.



Předseda k tomu dosud mlčel. Tu však povstal, usmál se smířlivě a řekl: ‘Nemám ve zvyku 
hnát věci na ostří nože a často povoluji oponentům, aby nemuseli dokazovat, co bylo 
popřeno. Je snad lépe slevit trochu z logiky než slevovat ze zdvořilosti a vlídnosti. Co na mně 
je, odpustil bych oponentovi důkaz popřeného vyplývání a povolil bych mu napadnout thesi 
novým důkazem. Protože tu však hraji jen druhotnou úlohu, je třeba požádat nejprve 
defendenta, aby upustil od svého práva a dovolil, aby Vaše Milost nemusela dokazovat to, co 
bylo popřeno. Můj klient tedy v prvním sylogismu popřel závěr. Ten Vaše Milost dokázala 
oním druhým, a to velmi duchaplným sylogismem. My připouštíme jeho vyšší premisu a 
popíráme premisu nižší.’

Tak pravil předseda, a to podle všeobecného mínění obratně a taktně. Titius mu však 
odpověděl: ‘Nepřipustím, aby mě někdo opravoval, když je zřejmé, že odpovídám dobře. 
Nepřipustím, aby mě někdo znovu zavlekl do nejistého zápasu, když je jasné, že oponent 
ještě nic nedokázal. Popřel jsem ono „tudíž“, to ať je tedy dokázáno! Mám právo žádat, aby 
bylo dokázáno, co bylo popřeno. Popřel jsem vyplývání, nikoli závěr! A neřeknu nic jiného 
než „ponechávám stranou, ponechávám stranou, ponechávám stranou“, dokud nebude 
dokázáno ono vyplývání.’

Oponent namítal, že jeho oborem není vyplývání, ale theologie, a že chtěl dokázat závěr. 
Titius zase tvrdil, že oponent dokazuje, co on nepopírá, ale že nedokazuje a ani dokázat 
nemůže, co bylo ve skutečnosti popřeno… Když si takto vysvětlili svá stanoviska, řekl konečně 
oponent: ‘Řekněte mi stručně, co popíráte a co mám dokázat.’

Titius řekl: ‘Popřel jsem, že z těchto premis… vyplývá tento závěr… Či jasněji: Popřel jsem, že 
v první  figuře by byl modus Baroco správný sylogismus. A protože to zřejmě dokázáno být 
nemůže, myslím, že je jasné, že se mi hned na počátku disputace má obrana vydařila.’

Oponent se samozřejmě do důkazu vyplývání  nechtěl pouštět, protože si již sám ujasnil, že 
správnost takovéhoto vyplývání by nedokázal ani anděl. Spokojil se proto několika jízlivými 
poznámkami, avšak Titius mu i na to řekl: ‘To vše, Vaše Milosti, není k věci. Jde mi o jedinou 
věc, o důkaz toho, co bylo popřeno, a to je v tomto okamžiku důležitější než vše ostatní, co 
by dalo říci. Protože však tento důkaz nepodáváte a na vaše narážky nemám důvodu 
odpovídat, musím se Vaší Milosti poděkovat, že jste mi, neznámému cizinci, dal příležitost 
k úspěchu. A nyní tedy požádám již někoho jiného, aby mě poctil… ‘ “

Caramuel k této příhodě poznamenává: „To však není způsob, jímž by se mělo pravidelně 
postupovat. Lze jej ospravedlnit jen v tom případě, má-li být potrestána něčí nadutost. Chtěl 
jsem však vyprávět tuto historku spíš proto, aby můj čtenář viděl, že defendent, třeba by to 
byl jen mladý student, může někdy obstát i proti velikánům, jen je-li přísný a sdostatek zběhlý 
v logice.“

(Sousedík 1967: poznámka 23, ss. 140-142) 


