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0.1 Úvod

Americký �losof W. W. Bartley (*1934 †1990) £lení d¥jiny západní logiky
zhruba do t°í období � období Aristotelské logiky od £tvrtého století p°ed
Kristem, období Booleovské logiky po£ínající rokem 1847 a období matema-
tické logiky, které m·ºeme datovat od vydání Fregova Begri�schriftu v roce
1879, ov²em prakticky za£íná aº po£átkem 20. století s vydáním Russellových
Principií.1 Za zásadní krok p°echodu od tradi£ní Aristotelské k Booleovské
logice povaºuje odmítnutí sylogismu jako formy ve²kerého správného usuzo-
vání.2 Zm¥na paradigmatu se podle n¥j odráºí v charakteru logických úloh a
cvi£ení. Zatímco pro tradi£ní logiky podle n¥j bylo hlavním úkolem redukovat
sady výrok· na sylogismy a ov¥°ovat jejich správnost, Boole vyty£il nový cíl
� pro sadu premis £i podmínek popsat libovolnou t°ídu objekt·, která je jimi
ur£ená.

P°i seznamování se s britskou logickou literaturou devatenáctého století
jsem vycházel z Bartleyho nástinu a postupn¥ se soust°edil na práce £ty° an-
glických logik·: Henryho Aldriche, arcibiskupa Richarda Whatelyho, George
Boolea a nakonec Lewise Carrolla.

Henry Aldrich (*1647 †1710) napsal pom¥rn¥ stru£nou, ale velice vliv-
nou u£ebnici logiky3, v níº shrnul její výklad v 17. století. První kapitola mé
práce odpovídá Aldrichov¥ u£ebnici a slouºí k p°edstavení sylogistiky a je-
jích základních pojm·. Jejím cílem rozhodn¥ není seznámit £tená°e s u£ením
Aristotela.4 Netroufám si posuzovat, zdali, pop°ípad¥ nakolik mu odpovídá.
Podstatné je, ºe práv¥ z ní p°ímo £i nep°ímo £erpali ostatní auto°i, o nichº
pí²u. Zp·sob výkladu je navíc velice podobný tomu v dne²ních u£ebnicích
sylogistiky.5

Arcibiskup RichardWhately (*1787 †1863) v místech, kde se zabývá shod-
nou látkou, ve svých Základech logiky6 rozvádí a komentuje Aldrich·v vý-

1Viz Editor's introduction by W.W.Bartely: Symbolic Logic (Edited by William Warren
Bartley III.), str. 15.

2After Boole, the syllogism was seen as a restricted form of class-inclusion inference
� not wrong, but highly inadequate. The syllogism was, prior to Boole, the paradigm of
correct reasoning. � Ibid., str. 19.

3Viz Henry Alrich: The Rudiments of the Art of Logic.
4Podrobn¥j²í výklad Aristotelovy logiky naleznete v monogra�i The Developement of

Logic autor· Williama a Marthy Knealových v kapitole Aristotle's Organon.
5Viz nap°. Kamila Bendová: Sylogistika £i Ladislav Benyovszky; kolektiv autor·: Filo-

so�cká propedeutika � oddíl v¥novaný sylogistice.
6Richard Whately: The Elements of Logic.
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klad. Rozchází se s ním p°edev²ím v otázce hypotetických sylogism·, jimº
p°ikládá mnohem v¥t²í význam. Nesrovnateln¥ ²ir²í je také jeho pojednání o
klamech. Ve druhé kapitole v¥nuji velkou pozornost Whatelyho snaze reduko-
vat ve²keré usuzování na sylogismy, respektive na Dictum de omnii et nullo.
Za stejn¥ d·leºitou, ne-li d·leºit¥j²í, povaºuji jeho snahu dob°e porozum¥t
°e£enému. Rád bych ukázal, ºe prvn¥ jmenovaná má být prost°edkem druhé,
nikoli naopak.

Algebraický systém George Boolea (*1815 †1864), respektive jeho inter-
pretace algebry pro logiku, dle mého názoru vychází z precizního promy²lení
Whatleyho p°edstavy pod°azování. Ve t°etí kapitole p°edstavím interpretace
algebry pro kategorické a hypotetické výroky. V podkapitole �e²ení obec-
ných výb¥rových rovnic p°edvedu Boole·v postup, jímº pro libovolný symbol
vyskytující se v rovnici ukáºeme, co v²echno se práv¥ o n¥m tvrdí.

Lewis Carroll (*1832 †1898) rozvíjí Boole·v zp·sob analýzy výrok·, p°i-
£emº, podobn¥ jako Whately, zam¥°uje pozornost na jejich formalizaci. Ve
£tvrté kapitole p°edvedu postup formalizace, znázorn¥ní a analýzy výrok· a
ukáºu souvislost s Booleovým systémem. V poslední podkapitole se v¥nuji
zp·sobu, jakým Carroll p°istupuje k pravidl·m.

Cílem této práce je p°edvést logické systémy vý²e zmín¥ných autor· a
jejich návaznost. P°itom má být zd·razn¥na role logiky jako praktického
um¥ní a s tímto d·razem posouzena Bartleyho teze o zm¥n¥ paradigmatu.
Vedle toho zde má být zhodnocena role pravidel v systémech a moºnost
jejich pouºití ve t°ech oblastech, které Aldrich spojuje s operacemi mysli � s
rozumovým uchopením, soudem a úsudkem.
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Kapitola 1

Henry Aldrich � Logika v 17.

století

V této kapitole budou vyloºeny základy sylogistiky podle u£ebnice Henryho
Aldriche The Rudiments of the Art of Logic (£esky Základy um¥ní logiky)1.
Aldrich v ní shrnuje znalost a chápání Aristotelovy pojmové logiky na konci
17. století. Logice ur£uje t°i oblasti p·sobnosti � má se zabývat rozumovým
uchopením v¥cí, soudy a úsudkem. Kaºdé z nich bude v¥nována jedna pod-
kapitola.

1.1 T°i operace mysli: rozumové uchopení, soud,
úsudek

Rozumové uchopení je prosté pojímání jedné £i více v¥cí2. Uchopení jedné,
pop°ípad¥ více v¥cí bez vzájemné souvislosti °íkáme nesloºené (angl. sim-
ple incomplex apprehension). Uchopení více v¥cí, které mají vzájemný °ád
a souvislost (angl. certain order and reference), °íkáme sloºené (angl. simple
complex apprehension). Nesloºené m·ºe být nap°íklad uchopení v¥cí orel,
skála. Sloºené nap°. orel na skále.

Soud je to, £ím mysl prohla²uje, ºe spolu dva p°edm¥ty souhlasí, nebo ºe

1Na n¥kolika místech budou citovány vysv¥tlující komentá°e britského logika Johna
Huysheho, které jsou sou£ástí vydání z roku 1857, z n¥hoº jsem vycházel.

2Viz The Rudiments of the Art of Logic, str. 3.
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spolu nesouhlasí. 3 Souhlasnému soudu se n¥kdy °íká skládání (angl. com-
position) a nesouhlasnému d¥lení (angl. division).

Co jsou uchopení a soud, Aldrich vysv¥tluje na následujícím p°íkladu:
Ve v¥t¥ �Kaºdý rovnostranný trojúhelník je rovnoúhlý,� díky nesloºenému
uchopení rozumíme, co zna£í kaºdé ze slov a díky sloºenému uchopení ro-
zumíme celé v¥t¥. Víme, ºe spolu dva p°edm¥ty musí bu¤ souhlasit, nebo
nesouhlasit, tedy musí být spojeny sponou je, £i sponou není. Dokud neroz-
hodneme, kterou ze spon uºijeme, neu£inili jsme soud.4

Úsudek je postup mysli od jednoho soudu ke druhému. Zna£í se deduk-
tivní sponou, nap°. slovy tedy, pro£eº. . .

Kaºdé ze t°í operací je vlastní n¥jaká vada. Chápání hrozí neur£itost,
soudu nepravdivost a úsudku nesprávný zp·sob usuzování. Cílem logiky je
dle Aldriche p°edcházet chybám u kaºdé ze t°í operací. Charakterizuje ji jako
uºite£né um¥ní, které sm¥°uje mysl p°i poznávání v¥cí5.

1.2 Rozumové uchopení

1.2.1 Slova

Symboly v¥cí a pojm· v¥cí jsou slova. V¥cem se p°i°azují arbitrárn¥, úmluvou,
£ímº se li²í od zvuk· zví°at.

Jednoduché slovo (angl. simple word) vyjad°uje rozumové uchopení, slo-
ºené (angl. complex word) soud a dále skládané (angl. decomplex word) úsu-
dek. Kaºdý argument se dá rozloºit do t°í výrok· (angl. proposition) a kaºdý
výrok obsahuje t°i slova: subjekt, o n¥mº se n¥co °íká, predikát, který se o
n¥m (subjektu) °íká, a sponu je (pop°. není), která leºí mezi nimi. T¥mto
slov·m °íkáme termíny.6

3Judgement is that by which the mind not only perceives two objects, but, as it were,
sitting on a tribunal, expressly pronounces within itself, that they agree with or di�er from
each other. � Ibid., str. 3.

4Ibid., str. 4.
5an instrumental art directing the mind in the knowledge of things � Ibid., str. 5.
6Ibid, str. 7.

12



První £ást logiky se zabývá jednoduchými slovy, která mohou být sa-
mostatn¥ subjektem nebo predikátem výroku. Mají sama o sob¥ význam a
nazýváme je kategorematická7. Synkategorematická slova sama o sob¥ vý-
znam nemají � jsou pouze dopln¥ním subjektu £i predikátu, pat°í mezi n¥
nap°. znaky kvantity: v²ichni, ºádný.

Spona (angl. copula) je jediným logickým slovesem, ostatní jsou jejím
spojením s n¥£ím dal²ím. Nap°. 'b¥ºí' chápeme jako spojení dvou slov � 'je
b¥ºící'. 8

Logické podstatné jméno (angl. logical noun) je jednoduchý termín, který
má význam. Jde o artikulované samostatn¥ stojící slovo v prvním pádu. Slova
v ostatních pádech pat°í mezi synkategorematická.

Logická podstatná jména se d¥lí dle r·zných kritérií9 � nap°íklad:

• Jednotlivé, vlastní (angl. singular noun) zna£í jednotlivou v¥c, obecné
(angl. common noun) m·ºe zna£it zárove¬ mnoho v¥cí, kaºdou z nich
zvlá²´. P°íkladem jednotlivého je 'Sókratés', p°íkladem obecného '£lo-
v¥k'.

• Ur£ité (angl. de�nite noun) je bez záporky, neur£ité (angl. inde�nite
noun) se záporkou. P°íkladem prvního je '£lov¥k', p°íkladem druhého
'ne-£lov¥k' £ili 'cokoli, jen ne £lov¥k'.

• Pozitivní zna£í v¥c, jako by byla p°ítomna, zbavující (angl. privative
noun) v¥c, která p°ítomna není, ale mohla by být, a negativní ne-
p°ítomnost v¥ci u subjektu, u n¥jº p°ítomna být nem·ºe. P°íkladem
pozitivních je jméno Sókratés. P°íkladem zbavujících je zpodstatn¥lé
p°ídavné jméno slepý, jedná-li se o £lov¥ka � m·ºe vid¥t, ale nevidí.
P°íkladem zbavujícího slovo nevidící, mluvíme-li t°eba o kameni � ten
vid¥t nem·ºe.

• Jednozna£né (angl. univocal noun) je takové, jehoº jeden význam se
vztahuje na v²echny stejn¥, vícezna£né (angl. equivocal) takové, jehoº
r·zné významy se r·zn¥ vztahují k mnoha v¥cem, a analogické takové,

7U slov neuvádím anglický ekvivalent, pokud je jeho podoba z°ejmá. Nap°. 'categore-
matic' u 'kategorematický', 'positive' u 'pozitivní' atd.

8Ibid., str. 8.
9Ibid., str. 9.
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jehoº jeden význam je se r·zn¥ vztahuje k r·zným v¥cem. P°íkladem
jednozna£ného podstatného jména je '£lov¥k'. Aldrichovým p°íkladem
vícezna£ného slova je latinské 'Gallus', které ozna£uje ptáka i obyvatele
Galie. P°íkladem analogického je slovo loket, které ozna£uje £ást ruky
a od ní odvozenou délkovou míru.

• Konkrétní vyjad°uje v¥c jako ze své podstaty samostatnou, ale p°esto
ve vztahu k n¥jakému subjektu, abstraktní vyjad°uje v¥c, u niº se zdá,
ºe je s n¥£ím spojená, ale p°esto je nezávislá. P°íkladem prvního je
zpodstatn¥lé 'state£ný', které se vztahuje k n¥jakému £lov¥ku, p°íkla-
dem druhého slovo state£nost, u n¥hoº se zdá, ºe se vztahuje k n¥jaké
v¥ci, i kdyº tomu tak není.10

• Absolutní vyjad°uje v¥c samu o sob¥, relativní odkazuje k n¥jakému
jinému, které je s ním korelativní. P°íkladem prvního je '£lov¥k', p°í-
kladem druhého slovo zam¥stnanec, jeº je korelativní se slovem zam¥st-
navatel.

• Dv¥ souhlasná (angl. agreeing) mohou být zárove¬ °e£ena o jedné v¥ci,
dv¥ opa£ná (angl. opposite) nikoli. Zví°e m·ºe být zárove¬ rychlé a
ostraºité, ov²em nikoli zdravé a nemocné.

• Logické podstatné jméno s prvotním ú£elem (angl. of the �rst intention)
je pouºité v b¥ºném významu. Logické podstatné jméno s druhotným
ú£elem je vytrºené z b¥ºné °e£i a pouºívané jiným zp·sobem, jedná se
nap°íklad o um¥lecké vyjád°ení nebo ustálený termín.

1.2.2 Vznik obecnin

Kdyº p°i uvaºování o individuích odhlíºíme (abstrahujeme) od jejich rozdíl·,
bereme v potaz pouze to, v £em se shodují, a postoupíme tak daleko, ºe z·-
stane jediný � rozdíl jako n¥kolika individuí � dojdeme k jejich obecné esenci
(angl. universal essence). Znak, který jí p°íslu²í, bude obecný, jednozna£ný a
s druhotným ú£elem. Bude se dát jednozna£n¥ tvrdit o r·zných v¥cech.11

10Ibid., str. 10.
11Ibid., str. 12.
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1.2.3 Druhy obecnin

To, co je spole£né v mnoha v¥cech, je bu¤ celá esence nebo její £ást nebo
n¥co p°ipojeného k esenci. 12

Vzhledem k tomu d¥líme obecniny na p¥t typ·:
1) Rod (angl. genus) je vypovídán o mnohých, jako spole£ná £ást jejich

esence. Jde o logický celek. P°íkladem je 'zví°e'.
2) Odli²nost (angl. di�erence) je vypovídána o mnoha v¥cech jako for-

mální £i charakteristická £ást jejich esence. Rozd¥luje rod na druhy. P°íkla-
dem je 'rozumný'.

3) Druh (angl. species) je vypovídán o mnoha v¥cech jako celek jejich
esence. P°íkladem je '£lov¥k'.

4) Vlastnost (angl. property) je vypovídána o mnoha v¥cech jako nutn¥
p°ipojená (angl. necessarily joined) k jejich esenci. Nap°íklad vlastnost být
schopný se smát pat°í k £lov¥ku.

5) P°ípadek (angl. accident) je vypovídán o mnoha v¥cech jako nahodile
(nikoli nutn¥) p°ipojený k jejich esenci. P°íkladem je 'být vystaven násilí' �
to, ºe je n¥jaký £lov¥k vystaven násilí, nijak nesouvisí s jeho podstatou.

Rody se d¥lí na nejvy²²í (angl. highest) a pod°ízené (angl. subaltern).
Nejvy²²í nemohou být subjekty ºádného p°íbuzného (angl. cognate) rodu,
tedy rodu získaného pokra£ující abstrakcí ze stejných individuí13. Pod°ízené
mohou být jak subjekty p°íbuzných rod· tak predikáty p°íbuzných druh·.

Druhy se d¥lí na nejniº²í a pod°ízené. Nejniº²í mohou být subjekty v²ech
p°íbuzných rod·, nikdy predikáty. Pod°ízené mohou být jak subjekty p°íbuz-
ných rod· tak predikáty p°íbuzných druh·.

Odli²nosti se d¥lí na generické, jeº konstituují pod°ízené druhy, a speci-
�cké, které konstituují nejniº²í druhy. P°íkladem prvních je odli²nost vníma-
jící smysly, která konstituuje pod°ízený druh smyslov¥ vnímajících bytostí a
p°íkladem druhých odli²nost rozumný, která konstituuje nejniº²í druh £lov¥k.

12Pojem esence vysv¥tluje Huyshe ve svém komentá°i: �Esencí se rozumí podstata, po-
vaha, p°irozenost v¥ci. To ona d¥lá v¥c tím, £ím je.� � Ibid. str. 13.

13Now I call cognate, those genera and species which are obtained by perpentual abs-
traction from the same individuals. � Ibid. str. 17.
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Vlastnosti se d¥lí na generické, které nutn¥ doprovázejí (angl. necessarily
accompanies) esenci nejvy²²ího nebo pod°ízených rod·, a speci�cké, které
nutn¥ doprovázejí esenci nejniº²ích druh·. P°íkladem prvních je vlastnost
pohyblivý, která p°íslu²í mimo jiných zví°at·m, p°íkladem druhé vlastnost
schopný se smát, která p°íslu²í lidem.

Jsou £ty° typ·:
Jedny se vztahují pouze k nejniº²ím druh·m a ne ke v²em jednotlivc·m

z nich � p°íkladem je vlastnost být u£itel vztahující se k £ásti druhu £lov¥k.
Druhé se vztahují k celým druh·m, ale nejen k nim � p°íkladem je vlast-

nost pohyblivý, která se vztahuje ke zví°at·m, ale nejen k nim.
Dal²í se vztahují k celým druh·m, jen k nim, ale ne vºdy � p°íkladem je

vlastnost ²edovlasý £i bez vlas·, vztahující se k lidem, kdyº jsou sta°í. A po-
slední se vztahují k celým druh·m, jen k nim a vºdy � p°íkladem je vlastnost
schopný se smát vztahující se ke v²em lidem.

P°ípadky jsou nahodile p°ipojené k esenci, mohou být p°ítomné, nebo
nep°ítomné, a na esenci subjektu nemají vliv. D¥lí se na neodd¥litelné, jeº
jsou p°ipojené tak t¥sn¥, ºe se nedají odd¥lit � od Oscara Wilda se nedá
odd¥lit p°ípadek být rozený Dubli¬an � a odd¥litelné � p°íkladem je p°ípadek
nemocný.

1.2.4 D¥lení

Jednotlivému, ned¥litelnému °íkáme individuum, tedy obecnému, d¥litelnému
m·ºeme °íkat dividuum.

D¥lení je z°etelný vý£et n¥kolika v¥cí ozna£ených týmº podstatným jmé-
nem. To, co d¥líme, je d¥lený celek. To, co p°i vý£tu jmenujeme jsou £lenové
(£ásti) d¥lení.14

D¥líme podle t°í pravidel:

1. �lenové d¥lení musí mít mén¥ prvk· neº d¥lený celek, jelikoº celek je
v¥t²í neº £ásti.

2. �lenové d¥lení musí dohromady obsahovat totéº, co d¥lený celek, jelikoº
celek je roven spojení v²ech svých £ástí.

3. �lenové d¥lení mají být opa£ní, tedy neobsahovat nic spole£ného.
14Ibid., str. 20.

16



1.2.5 De�nice

De�nice doprovázejí d¥lení. Jejich ú£elem je slov·m, jeº chceme rozli²it, p°i-
°adit znám¥j²í a o£ividn¥j²í (angl. more obvious) pojmy.15

Jsou dvou typ·:
Nominální, formální de�nice vysv¥tlují význam pomocí znám¥j²ích slov

£i synonym.
Reálné, v¥cné de�nice p°edstavují p°irozenost, povahu v¥ci. D¥líme je na

nahodilé, popisné (angl. accidental, descriptive), jeº p°i°azují nahodilé v¥ci,
a esenciální, jeº p°i°azují konstituující £ásti esence. Esenciální dále d¥líme
na metafyzické (logické) a fyzikální. Metafyzické de�nice jsou ur£eními rodu
a odli²nosti a fyzikální vý£ty fyzických £ástí.

De�nujeme podle následujících pravidel:

1. Nech´ je de�nice adekvátní de�novanému.

2. Nech´ je jasn¥j²í neº de�nované.

3. Nech´ je p°i ní uºito rozumné mnoºství slov.

1.3 Soudy

1.3.1 Výroky

Výrok je soud vyjád°ený slovy.
Správný (angl. legitimate) výrok je p°isuzující nebo odpírající v¥ta, která

zna£í n¥co pravdivého, nebo nepravdivého, tedy °íká, ºe v¥c je, co je, nebo
ºe je, co není. Navíc není vícezna£ná, jinak by byla více neº jednou v¥tou,
ani gramaticky chybná (nesmyslná) nebo neúplná tak, ºe by nem¥la ºádný
význam.

Výrok je tedy jednozna£ná tvrdící v¥ta, gramaticky správná a úplná, jeº
zna£í n¥co pravdivého, nebo nepravdivého.

15Ibid., str. 22.
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1.3.2 Druhy výrok·

Výroky se d¥lí podle t°í kritérií:
A) Podle substance16 na kategorické a hypotetické.
Tvrzení kategorických výrok· není spojeno s ni£ím dal²ím, stojí samo o

sob¥. P°íkladem je v¥ta ��lov¥k se dokáºe smát.�. Tyto výroky se dále d¥lí
na £ist¥ kategorické (angl. pure categorical), jeº tvrdí, zda predikát je, nebo
není v subjektu, a modální, které tvrdí, jakým zp·sobem (lat. modo) predikát
je nebo není v subjektu. P°íklady jsou v¥ty ��lov¥k je jist¥ zví°e,� uvNení
moºné, aby byl £lov¥k kámen.

Hypotetické tvrdí s n¥jakou podmínkou. D¥lí se na podmínkové (angl.
conditional) � nap°. �Pokud je £lov¥k rozumná bytost, dokáºe se smát,� a
disjunktivní � nap°. �Bu¤ je den nebo je noc.�

B) Podle kvality na p°isuzující (angl. a�rmative) se sponou je a odpírající
(angl. negative) se sponou není. A na pravdivé (angl. true), jeº tvrdí, ºe v¥c
je, co je, a nepravdivé (angl. false), jeº tvrdí, ºe v¥c je, co není.

C) Podle kvantity na obecné (angl. universal), jeº mluví o celém subjektu,
£áste£né (angl. particular), jeº mluví o £ásti subjektu, singulární, kde je sub-
jektem jméno jednotliviny (Sokrates), a neur£ité (angl. inde�nite), jejichº
subjekt není ur£en, co do kvantity � nap°. ��lov¥k je zví°e,� �Kon¥ jsou v
ma²tali.�

1.3.3 �ty°i typy výrok·

Singulární výrok je v sylogismu ekvivalentní obecnému, jelikoº jeho subjekt
zastupuje kaºdou v¥c, kterou zna£í. "Sokrates je £lov¥k,"je obecný výrok,
jelikoº v²e, co je Sokrates, je pouze jedno.

Kvantitu neur£itého výroku ur£ujeme podle jeho povahy(angl. matter of
proposition). Ta je trojí. Výrok je nutný (angl. necessary), kdyº jeho termíny
(angl. terms) souhlasí jako podstaty (angl. essentialy), nahodilý (angl. con-
tingent) kdyº souhlasí nahodile, nebo nemoºný (angl. impossible), kdyº se
termíny jako podstaty li²í.

V prvním a t°etím p°ípad¥ se neur£itý výrok uvaºuje za univerzální, ve
druhém za £áste£ný.

16Huysche v komentá°i v¥tnou substanci popisuje jako charakter výpov¥di výroku (cha-
racter of its assertion) � rozli²ení, zda je tvrzena absolutn¥ £i podmín¥n¥. � Ibid., str.
27.
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Podle toho, který z termín· je distribuován, d¥líme výroky na £ty°i typy:
1) Obecný p°isuzující (kladný) výrok, v n¥mº je distribuován pouze sub-

jekt. �ást predikátu zde souhlasí s celým subjektem. �íkáme mu výrok typu
A.

2) Obecný odpírající (záporný) výrok distribuuje oba £leny. Celý predikát
zde nesouhlasí s celým subjektem. �íkáme mu výrok typu E.

3) �áste£ný p°isuzující výrok nedistribuuje ºádný z termín·. �ást sub-
jektu zde souhlasí s £ástí predikátu. �íkáme mu výrok typu I.

4) �áste£ný odpírající výrok distribuuje pouze predikát. �ást subjektu
zde nesouhlasí s celým predikátem. Tedy o celém predikátu m·ºu °íct, ºe
nesouhlasí s n¥jakou ur£itou £ástí subjektu. �íkáme mu výrok typu O.

1.3.4 Opozice výrok·

Dva výroky jsou opozitní (protilehlé, protikladné), pokud mají tentýº sub-
jekt a p°ísudek a li²í se v kvantit¥ £i kvalit¥.17

Pravdivost výroku �A je B� závisí na jeho povaze:

• Je-li obecný p°isuzující, pak je pravdivý, pokud je nutný (A je nutn¥
B), a nepravdivý, pokud je nemoºný (A nem·ºe být B) nebo nahodilý
(A m·ºe a nemusí být B).

• Je-li £áste£ný p°isuzující, pak je pravdivý, pokud je nutný £i nahodilý,
a nepravdivý, pokud je nemoºný.

• Je-li obecný odpírající, pak je pravdivý, pokud je nemoºný, a neprav-
divý, pokud je nutný £i nahodilý.

• Je-li £áste£ný odpírající, pak je pravdivý, pokud je nahodilý £i nemoºný
a nepravdivý, pokud je nutný.

Druhy opozice jsou:

1. Kontradikce (u dvojic A,O; I,E) p°i níº výroky nikdy nemohou být sou-
£asn¥ pravdivé ani sou£asn¥ nepravdivé. Aby výroky byly v kontradikci,
je nutné, aby:

17Ibid., str. 34.
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1) byly stejného druhu � mrtvola je i není £lov¥k (ºivý, mrtvý),
2) vztahovaly se ke stejné £ásti � Brazilci jsou zárove¬ bohatí a chudí
(£ást je bohatých, £ást chudých),
3) referovaly k téºe v¥ci � malá velryba je malá i velká (malá velryba,
velké zví°e) ,
4) nacházely se v témºe £ase � Nestor byl i nebyl starý (v mládí ne, ve
stá°í ano).

2. Kontrárnost (u dvojice A,E), p°i níº výroky nikdy nemohou být sou-
£asn¥ pravdivé. Pokud je výrok nahodilé povahy, pak jsou oba neprav-
divé. Jinak je pravdivý práv¥ jeden z nich.

3. Subkontrárnost (u dvojice I,O), p°i níº výroky mohou být sou£asn¥
pravdivé (nahodilost) a nikdy nemohou být oba nepravdivé (zbylé dva
p°ípady).

4. Subalternace (u dvojic A,I; E,O), p°i níº výroky mohou být oba prav-
divé (nutnost, nemoºnost), oba nepravdivé (nemoºnost, nutnost) , nebo
m·ºe být pravdivý práv¥ jeden z nich (nahodilost).

Platí n¥kolik následujících tvrzení:

• A) Kontradiktorické výroky nejsou zárove¬ pravdivé ani zárove¬ ne-
pravdivé, nebo´ to, co jeden popírá, druhý tvrdí.

• a) Pokud je obecný výrok pravdivý, pak je pravdivý také subalterno-
vaný £áste£ný.

• b) Pokud je £áste£ný nepravdivý, pak je také obecný nad ním neprav-
divý, jelikoº obecný mluví o kaºdé v¥ci, a tedy také o n¥které v¥ci.

Z nich plyne nap°.:

1. Kontrární výroky nemohou být zárove¬ pravdivé, jelikoº jejich subal-
ternace by byly také pravdivé (a), coº by vedlo ke sporu s A.

2. Kontrární výroky nahodilé povahy musejí být oba nepravdivé. Kdyº
je obecný výrok nahodilé povahy, pak musí být nepravdivý a £áste£ný
pod ním pravdivý (a). Tedy kontrární musí být nepravdivý vzhledem
k A.
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3. Subkontrární výroky nemohou být oba nepravdivé, jelikoº jsou kontra-
dikcemi dvou kontrárností. U výrok· nahodilé povahy jsou oba prav-
divé, jelikoº kontrární jsou oba fale²né. U povahy nutné a nemoºné je
pravdivý práv¥ jeden z nich.

1.3.5 Obrat výrok·

Obrat výrok· (angl. conversion of propositions) je transpozicí (oto£ením) je-
jich termín·.

M·ºe být proveden mnoha zp·soby. Významné jsou obrat prostý (angl.
simple conversion), kde se zachovává kvantita i kvalita, a obrat po p°ípad¥
(angl. conversion per accidens), kde z·stává kvalita a m¥ní se kvantita. První
se uºívá na výroky typu E a I, druhý na výroky typu A a E.

Ostatní konverze jsou nejednozna£né, chybné (false), nebo nepouºitelné
pro sylogismy, coº je dle Aldriche d·vod, pro£ jsou v logice opomíjené.18

1.4 Úsudky

1.4.1 Argumenty

Argument £ili sylogismus je znak t°etí rozumové operace � úsudek vyjád°ený
ve výrocích.

Úsudek je postup od jednoho soudu ke druhému. Je t°eba n¥co, z £eho
úvaha m·ºe vzejít, a n¥co, k £emu má sm¥°ovat. Tyto dv¥ v¥ci mají být v
takovém vztahu, ºe jednu m·ºeme poznat skrze druhou. Kdyby spolu nesou-
visely, jednalo by se pouze o p°edkládání soud·.

Soudy, z nichº úvaha vychází, mají jiº být samy perfektn¥ známé. �í-
káme o nich, ºe p°edcházejí (angl. to antecend), jsou poloºeny (angl. to be
laid down), p°edesílají (angl. to premise). Soud·m, k nimº sm¥°ujeme, °í-
káme vyvozené, odvozené.

D·sledky jsou dvou druh·: materiální jsou odvozené pouze silou samot-
ných termín· � z povahy, podstaty tvrzení, formální jsou odvozené z formy
tvrzení. P°íkladem materiálního d·sledku je výrok ��lov¥k je ºivá bytost,�
kdyº je odvozený z výroku ��lov¥k je zví°e.� Logika se zabývá pouze formál-

18Ibid., str. 42.
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ními.

1.4.2 Sylogismy

Sylogismus je v¥ta, v níº jsou poloºeny jisté v¥ci (premisy) a z nich nutn¥
plyne dal²í v¥c (záv¥r).

Aldrich se zabývá pouze jednoduchými kategorickými, které sestávají ze
t°í ryzích kategorických výrok·. Prvním dv¥ma z nich se °íká antecedent
a t°etímu konsekvent. T°etí v¥t¥ se °íká otázka, problém (angl. question,
problem) dokud není sou£ástí platného sylogismu, tedy nebyl proveden d·kaz.
Kdyº je sou£ástí platného sylogismu (po provedení d·kazu), °íká se jí záv¥r.

V otázce jsou dva termíny - subjekt a predikát. Ty se shodují nebo ne-
shodují v závislosti na n¥jakém t°etím termínu. Sylogismus je zaloºen na
následujících kánonech (pravidlech, principech):

(O dvou termínech °íkáme, ºe se shodují, pokud v jednom neexistuje nic,
co by neexistovalo ve druhém. Nap°. termín £lov¥k se shoduje s termínem
rozumná bytost.)

Platí:

1. Dva termíny, které se shodují s jedním a tímtéº t°etím termínem, sou-
hlasí i samy se sebou.

2. Pokud se jeden ze dvou termín· shoduje se t°etím a druhý ne, li²í se
samy od sebe.

3. Pokud není n¥jaký t°etí, na n¥mº by se dva termíny shodovaly, nesho-
dují se jeden s druhým.

4. Dv¥ v¥ci, v nichº se v ºádné nenajde v¥c, která by se nena²la i v té
druhé, se neli²í.

5. U termín·, u nichº se nedokáºe shoda s n¥jakým t°etím, se nedokáºe ani
jejich shoda. Jelikoº se dá pochybovat, zda n¥jaký takový t°etí v·bec
je, a tato pochybnost není vyvrácena d·kazem.

6. U dvou termín·, u nichº se nedokáºe shoda jednoho a neshoda druhého
s n¥jakým t°etím termínem, se nedokáºe jejich neshoda. Jelikoº se dá
pochybovat, zda existuje t°etí termín, na n¥mº by se li²ily, tedy ºe v
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jednom existuje n¥jaká v¥c, která by neexistovala v druhém, a tato
pochybnost není vyvrácena d·kazem.

Ú£elem pátého a ²estého pravidla je ukázat, ºe je nutné mít n¥jaký t°etí
termín, s jehoº pomocí dokáºeme shodu £i neshodu prvních dvou.

1.4.3 Struktura sylogism·

Ze vý²e uvedených ²esti princip· je odvozena struktura sylogism·:

1. V kaºdém sylogismu jsou práv¥ t°i termíny. Dokazuje totiº n¥jaký záv¥r,
v n¥mº jsou dva termíny, jejichº shodu £i neshodu není moºné dokázat
bez n¥jakého t°etího.

Predikátu otázky se b¥ºn¥ °íká vy²²í termín (angl. major term), sub-
jektu niº²í termín (angl.minor term) 19, t°etímu termínu, s nímº jsou
porovnávány, se °íká st°ední termín (angl. middle term). Termíny jsou
takto zvány proto, ºe predikát otázky má obvykle ²ir²í (angl. more ex-
tensive) význam neº st°ední termín a ten neº subjekt otázky.

2. V kaºdém sylogismu jsou práv¥ t°i výroky: dv¥ premisy a záv¥r. V kaºdé
z premis je porovnáván n¥který termín se st°edním - ve vy²²í premise
vy²²í a v niº²í premise niº²í termín.

3. S pochybným20 st°edním termínem nic nedokáºeme.

Nedistribuovaný st°ední termín je pochybný. Nech´ se n¥jaká t°ída B
d¥lí na b a C. Ty jsou opa£né a p°esto lze °íci, ºe n¥která B jsou b a
n¥která B jsou C. Tedy 'n¥která B' je pochybný st°ední termín.

4. Proto musí být alespo¬ v jedné z premis distribuovaný. P°íkladem je
úsudek �N¥které B je A. Kaºdé B je C. N¥které A je C.�

5. Proces, p°i n¥mº n¥jaký termín v premisách není distribuovaný a v
záv¥ru ano, je chybný. Z �N¥které A je B� neplyne �Kaºdé A je B.�
P°íklady chybných úsudk· jsou: �N¥které A je B, kaºdé B je C, tedy
kaºdé A je C,� �Kaºdé B je A, ºádné C není B, ºádné C není A.�

19Vy²²í a niº²í se souhrnn¥ ozna£ují krajní.
20K pochybným st°edním termín·m více ve t°etí kapitole v podkapitole Klamy.
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6. Ze dvou odpírajících premis se nedá nic dokázat, jelikoº máme st°ední
termín, od n¥hoº se oba dva termíny otázky li²í. Nemáme tedy termín,
s nímº by se oba shodovaly nebo jeden shodoval a druhý li²il.

7. Pokud je jedna z premis odpírající, musí být záv¥r, pokud n¥jaký je,
také odpírající. Jelikoº jeden z termín· otázky se shoduje se st°edním
a jeden se od n¥j li²í, tedy se od sebe li²í.

8. A obrácen¥, pokud je záv¥r odpírající, musí být odpírající jedna z pre-
mis, jelikoº se termíny otázky li²í, tedy jeden se musí shodovat se st°ed-
ním a druhý od n¥j li²it.

9. Ze dvou £áste£ných premis se nedá nic dokázat.

10. Pokud je jedna z premis £áste£ná, je £áste£ný také záv¥r.

11. Pokud je záv¥r £áste£ný, nemusí nutn¥ platit, ºe je n¥která z premis
£áste£ná.

1.4.4 Módy sylogism·

Zbývá si poloºit otázku, kolika zp·soby je moºné zkombinovat ryzí katego-
rické výroky tak, aby zformovaly sylogismus.

P°itom je t°eba zváºit p°esné ur£ení výroku vzhledem ke kvalit¥ a kvantit¥
- mód. A také vzhledem k postavení st°edního termínu v premisách - �guru.

Mód· je ²edesát £ty°i, jelikoº pro £ty°i typy výrok· (A, E, I, O) máme
²estnáct pár· dvojic a kaºdé dvojici m·ºe být dán jeden ze £ty° záv¥r·.

Vý£et mód·:

• AAA, AAE, AAI, AAO / AEA, AEE, AEI, AEO
AIA, AIE, AII, AIO / AOA, AOE, AOI, AOO

• EAA, EAE, EAI, EAO / EEA, EEE, EEI, EEO
EIA, EIE, EII, EIO / EOA, EOE, EOI, EOO

• IAA, IAE, IAI, IAO / IEA, IEE, IEI, IEO
IIA, IIE, III, IIO / IOA, IOE, IOI, IOO

• OAA, OAE, OAI, OAO / OEA, OEE, OEI, OEO
OIA, OIE, OII, OIO / OOA, OOE, OOI, OOO
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Vylou£íme módy, které nejsou sylogismy:

1. �estnáct jich je vylou£eno sedmým pravidlem, nebo´ mají ob¥ premisy
odpírající: EEA, EEE, EEI, EEO / EOA, EOE, EOI, EOO / OEA,
OEE, OEI, OEO / OOA, OOE, OOI, OOO.

2. Dvanáct ze zbylých je vylou£eno desátým pravidlem, nebo´ mají ob¥
premisy £áste£né: IIA, IIE, III, IIO / IOA, IOE, IOI, IOO / OIA, OIE,
OII, OIO.

3. Dvanáct ze zbylých osmým pravidlem, nebo´ mají odpírající jednu z
premis a nikoli záv¥r: AEA, AEI, AOA, AOI / EAA, EAI, EIA, EII /
IEA, IEI / OAA, OAI.

4. Osm ze zbylých jedenáctým pravidlem, nebo´ mají £áste£nou jednu z
premis a nikoli záv¥r: AIA, AIE, AOE / EIE / IAA, IAE / OAA, OAI.

5. A nakonec £ty°i ze zbylých devátým pravidlem, nebo´ mají odpírající
záv¥r a ºádnou z premis: AAE, AAO, AIO / IAO

6. Zbývá tedy dvanáct mód·, pouºitelných v sylogismu:

AAA, AAI, AEE, AEO, AII, AOO, EAE, EAO, EIO, IAI, IEO, OAO

1.4.5 Figury sylogism·

Figury sylogism· jsou £ty°i, st°ední termín v nich je bu¤ subjektem ve vy²²í
premise a predikátem v niº²í, nebo predikátem ve vy²²í i niº²í premise, nebo
subjektem ve vy²²í i niº²í premise, nebo predikátem ve vy²²í premise a sub-
jektem v niº²í.

Kaºdá z �gur vylu£uje ²est mód·:

1. S ohledem na £tvrté a páté pravidlo, tedy proto, ºe st°ední termín
neobsahuje celou t°ídu, jsou z první �gury vylou£eny módy IAI, OAO,
z druhé módy AAA, AAI, AII, IAI a ze £tvrté módy AII, AOO.

2. S ohledem na klamný postup s vy²²ím termínem jsou z první �gury
vylou£eny módy AEE, AEO, AOO, IEO, z druhé �gury mód IEO a ze
£tvrté módy AII, AOO.

Klamný postup s vy²²ím termínem (angl. illicit proces of the major)
je poru²ením ²estého pravidla, vy²²í termín, který ve vy²²í premise
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neobsahoval celou t°ídu, ji obsahuje v záv¥ru. Klamný postup s niº²ím
termínem (angl. illicit process of the minor) je obdobný postup s niº²ím
termínem.

3. S ohledem na klamný postup s niº²ím termínem jsou ze t°etí �gury
vylou£eny módy AAA, EAE a ze £tvrté módy AAA, EAE.

Zbývajících dvacet £ty°i mód·, ²est v kaºdé �gu°e, formuje sylogismy:

I. �gura

pojmenované módy:

bAr Kaºdé B je A,
bA kaºdé C je B, tedy
rA kaºdé C je A.

cE �ádné B není A,
lA kaºdé C je B, tedy
rEnt ºádné C není A.

dA Kaºdé B je A,
rI n¥které C je B, tedy
I n¥které C je A.

fE �ádné B není A,
rI n¥které C je B, tedy
O n¥které C není A.

bezejmenné módy:

A Kaºdé B je A,
A kaºdé C je B, tedy
I n¥které C je A.

E �ádné B není A,
A kaºdé C je B, tedy
O n¥které C není A.

26



II.�gura

pojmenované módy:

cEs �ádné A není B,
A kaºdé C je B, tedy
rE �ádné C není A.

cAm Kaºdé A je B,
Es ºádné C není B, tedy
trEs ºádné C není A.

fEs �ádné A není B,
tI n¥které C je B, tedy
nO n¥které C není A.

bAr Kaºdé A je B,
Ok n¥které C není B, tedy
O n¥které C není A.

bezejmenné módy:

E �ádné A není B,
A kaºdé C je B, tedy
O n¥které C není A.

A Kaºdé A je B,
E ºádné C není B, tedy
O n¥které C není A.

III.�gura

dAr Kaºdé B je A,
Ap kaºdé B je C, tedy
tI n¥které C je A.
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fEl �ádné B není A,
Ap kaºdé B je C, tedy
tOn n¥které C není A.

dIs N¥které B je A,
Am kaºdé B je C, tedy
Is n¥které C je A.

bOk N¥které B není A,
Ar kaºdé B je C, tedy
dO n¥které C není A.

dAt Kaºdé B je A,
Is n¥které B je C, tedy
I n¥které C je A.

fEr �ádné B není A,
Is n¥které B je C, tedy
On n¥které C není A.

IV. �gura

pojmenované módy:

brAm Kaºdé A je B,
An kaºdé B je C, tedy
tIp n¥které C je A.

cAm Kaºdé A je B,
En ºádné B není C, tedy
Es ºádné C není A.

dI N¥které A je B,
mA kaºdé B je C, tedy
rIs n¥které C je A.
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sEs �ádné A není B,
Ap kaºdé B je C, tedy
On n¥které C není A.

frEs �ádné A není B,
Is n¥které B je C, tedy
On n¥které C není A.

bezejmenný mód:

A Kaºdé A je B,
E ºádné B není C, tedy
O n¥které C není A.

Latinská báse¬ k zapamatování �gur a jejich vlastností zní:

Barbara, Celarent, Darii, Ferioque, prioris;
Cesare, Camestres, Festino, Baroko, secundae;
Tertia, Darapti, Disamis, Datisi, Felapton,
Bokardo, Ferison, habet: quarta insuper addit
Bramantip, Camenes, Dimaris, Fesapon, Fressison.
Quinque subalterni, totidem generalibus orti,
Nomen habent nullum, nec, si bene colligris, usum.

1.4.6 Dictum de omni et nullo, odvození sylogism·

V²ech dvacet £ty°i vý²e uvedených mód· je v souladu s prvními dv¥ma prin-
cipy, tedy platných. Shoda £i neshoda jejich termín· se totiº dá jasn¥ p°ed-
vést.

Aldrich reprodukuje Aristotelovo p°edvedení redukce sylogism· na Dictum21:
(A) Vychází ze z°ejmého tvrzení, jeº scholastici nazvali dictum de omni

et nullo:

21Tomuto tématu se podrobn¥ v¥nuje diplomová práce Formální aspekty Aristotelovy
logiky v historické perspektiv¥ autora Martina Fontána.
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�To, co se obecn¥ vypovídá o n¥£em jiném (Tedy o distribuovaném termu.),
a´ uº se p°isuzuje £i odpírá, se vypovídá také o v²ech v¥cech, které jsou v tomto
obsaºeny.�22

(B) První £ty°i módy jsou evidentn¥ v souladu s tímto tvrzením. Ve vy²²í
premise se vypovídá vy²²í termín o distribuovaném st°edním a v niº²í pre-
mise se ukazuje, ºe niº²í termín je obsaºen ve st°edním. K odvození jejich
záv¥ru není pot°eba nic dal²ího. Aristotelés je nazývá dokonalé (angl. per-
fect) a scholastici p°ímé (angl. direct) sylogismy. Odvození záv¥r· ostatních
mód· vyºaduje pouºití dal²ích postup· a vlastností premis. A£koli jsou tyto
vlastnosti i postupy známé, samotný sylogismus nedává klí£ k jejich pou-
ºití. Proto je Aristoteles nazývá nedokonalé (angl. imperfect) a scholastici
nep°ímé sylogismy.

(C) Nedokonalé módy m·ºeme odvodit z dokonalých. Odvození °íkáme
zdokonalení, redukce (angl. to perfect, to reduce). Postupovat se m·ºe dv¥ma
zp·soby � bu¤ se ukáºe, ºe pokud jsou platné premisy, musí být platný i zá-
v¥r, nebo ºe jsou-li platné, záv¥r být neplatný nem·ºe. Prvnímu zp·sobu
°íkáme redukce p°edvedením (angl. ostensive), druhému redukce sporem (lat.
ad impossibile).

Jména sylogism· nám napovídají, jak máme p°i odvozování postupovat.
První souhláska - B, C, D nebo F ozna£uje dokonalý mód, z n¥hoº odvozu-
jeme. Samohlásky S, P nazna£ují, ºe na výrok ozna£ený samohláskou, která
jim p°edchází, se pouºije konverze prostá (S jako simple), £i konverze po
p°ípad¥ (P jako per accidens). M ukazuje, ºe v²echny t°i výroky mají být
obráceny. K ukazuje, ºe redukci máme provést sporem. Tedy místo premisy,
jejíº samohláska mu p°edchází, má být vzata kontradikce záv¥ru.

22Ibid., str. 69.
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Odvozování probíhá tak, ºe vezmeme nedokonalý mód a pouºitím vý²e
uvedených postup· ho redukujeme na dokonalý. Nap°íklad z módu barbara
odvodíme mód baroko takto:

bAr Kaºdé A je B,
Ok n¥které C není B, tedy (K ukazuje, ºe tento výrok
O n¥které C není A. máme nahradit negací záv¥ru.)

bAr Kaºdé A je B,
bA kaºdé C je A, tedy
rA kaºdé C je B.

Nahrazením a dosazením premis do módu barbara jsme získali záv¥r, který
je kontradikcí druhé premisy baroka, tedy pokud by neplatil záv¥r baroka,
neplatila by druhá premisa, coº je spor s p°edpokladem, ºe platí.

1.4.7 Redukce p°edvedením, redukce sporem

Oprávn¥nost redukce p°edvedením je ukázána takto:
Z premis sylogismu, který redukujeme, nutn¥ vyvodíme premisy dokonalého
sylogismu, na který redukujeme. Z t¥ch získáme záv¥r dokonalého sylogismu,
který pop°ípad¥ konverzí upravíme tak, aby odpovídal záv¥ru sylogismu re-
dukovaného.

Oprávn¥nost redukce sporem je ukázána takto:
Jelikoº jsou dle hypotézy ob¥ premisy pravdivé, jejich kontradikce pravdivé
nejsou. Proto není pravdivá ani kontradikce záv¥ru, z níº plyne nepravdivost
jedné z premis. Pro£eº je pravdivý záv¥r.
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1.4.8 Poznámky k sylogism·m

Z vý²e uvedeného je z°ejmé, ºe23:

• Jednoduché sylogismy, jist¥ a nutn¥ platné, mohou být ve dvaceti £ty°ech
módech, ²esti v kaºdé �gu°e.

• N¥kterým z t¥chto mód· m·ºeme dokázat kaºdý £ist¥ kategorický zá-
v¥r. Výrok typu A jedním módem, výrok typu E £ty°mi, výrok typu I
sedmi a výrok typu O dvanácti. V první �gu°e m·ºeme odvodit kte-
rýkoli z nich, ve druhé pouze kterýkoli odpírající a ºádný jiný, ve t°etí
kterýkoli £áste£ný a ºádný jiný, ve £tvrté kterýkoli krom¥ výroku typu
A.

V první a druhé �gu°e je vy²²í premisa vºdy obecná, v první a t°etí je
niº²í premisa vºdy p°isuzující, ve druhé je vºdy alespo¬ jedna z premis
odpírající. Ze samotných jmen sylogism· bychom mohli vypozorovávat
dal²í podobná tvrzení.

Zkoumáním schémat mód· bychom mohli vyvodit, s jakým typem st°edního
termínu lze dokázat n¥kterou z kategorických otázek. Nap°íklad otázka A je
dokázána v pouze barba°e, kde je predikát otázky obecn¥ p°isuzován st°ed-
nímu termínu a ten je zase obecn¥ p°isuzován jejímu subjektu.

Stojí za pov²imnutí, ºe záv¥ry bezejmenných mód· jsou jaksi mén¥cenné
z hlediska °e£níkova, jelikoº jejich záv¥r °íká mén¥ neº by mohl. Proto také,
a£koli se nedají pop°ít, nebývají uvád¥ny.

Za pov²imnutí stojí také to, ºe £tvrtá �gura má zvlá²tní vlastnost24.
St°ední termín se zde vypovídá o vy²²ím, vy²²í o niº²ím a niº²í o st°edním,
tedy také st°ední sám o sob¥.

1.4.9 Dal²í typy odvozování

Mezi sylogismy °adíme mnoho dal²ích druh· argument·, které sice nejsou
sylogismy v pravém slova smyslu, ale nejsou ani natolik vadné, aby se daly

23Ibid., str. 75.
24Aldrich pí²e, ºe je hor²í neº ostatní. � Ibid., str. 77.
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vylou£it. Nap°íklad ty, u nichº chybí £ást argumentu, ale dá se lehce doplnit.
Jmenujme tyto:

1) Entymém je neúplný sylogismus, jehoº antecedent sestává z výroku a
soudu, p°i£emº soud je výrok v mysli. Nap°. ��lov¥k je zví°e, tedy je ºivá
bytost.� Abychom entymém roz²í°ili na sylogismus, musíme doplnit jednu
premisu. Zda máme doplnit vy²²í £i niº²í, je z°ejmé z otázky.

2) Indukce je postup, p°i n¥mº na základ¥ toho, co víme o jednotlivinách,
°íkáme n¥co o obecninách. Nap°íklad ten, ten a ten magnet p°itahuje ºelezo,
tedy v²echny magnety p°itahují ºelezo. 25 Je to druh entymému - sylogismus
Barbara bez niº²í premisy.26

3) P°íklad (°e£nická indukce), je p°ipodobn¥ní dvou jednotlivin � n¥co,
co je známé o jedné jednotlivin¥ se p°edpokládá u n¥jaké jiné. Nap°. �Sylla
a Marius ublíºili republice, takºe jí ublíºí i Cesar a Pompeius.�

4) Sorites (z °eckého "soros", "hromada"� Huyscheho kometá° na str.
79) je n¥kolik výrok· z nichº první obsahuje niº²í termín, predikát kaºdého
dal²ího je subjektem následujícího a poslední obsahuje vy²²í termín. Nap°.
�Muº je zví°e, zví°e je ºivá bytost, ºivá bytost je substance, tedy muº je
substance. Soritem se tedy rozumí spojení tolika sylogism·, kolik je výrok·
mezi prvním a posledním.�

5) Soritu je podobný také sylogismus s jednou entymematickou v¥tou.
Nap°. ��ádný ne£estný muº nem·ºe být milován, kaºdý tyran, jsa krutý, je
ne£estný, tedy ºádný tyran nem·ºe být milován.�

6) Posledním zmín¥ným typem, £asto pouºívaným v debatách, je vyne-
chání záv¥ru v situaci, kdy by m¥l být poslucha£i znám.

25Ibid., str. 78.
26K tomu viz oddíl Indukce ve druhé kapitole.
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Kapitola 2

Richard Whately � Obhajoba

sylogistiky

V první podkapitole této kapitoly nazna£ím motivaci základ· Whatelyho
systému. Ve druhé p°edstavím jeho zásadní tezi o redukci na Dictum de
omni et nullo a ve t°etí p°edvedu zp·sob, jímº ji dokazuje. V oddílu Dodatek
k základ·m Whatelyho systému se vyjád°ím jednak k samotné tezi a jednak k
Bartleyho stanovisku k ní. V posledních t°ech oddílech se v¥nuji Whatelyho
zajímavému a, °ekl bych, poutavému výkladu o klamech.

2.1 Vymezení sylogistiky a ur£ení jejích cíl·

Nesmyslný vývoj sylogistiky v dobách velkého intelektuálního temna1 vedl
podle Whatelyho v následujících obdobích k její asociaci s nete£nou igno-
rancí, p°edsudky a p°íchylností k chybám, spojené s p°ehlíºením legitimního
uºití a skute£né hodnoty. Zásadní chybou vedoucí k tomuto nepochopení byla
p°edstava logiky jako jediného nástroje nalézání pravdy spojená s nerealizo-
vatelnými o£ekáváními. 2

Reakcí podle n¥j poh°íchu nebylo odmítnutí p°edstavy, ale zavrºení sylo-
gistiky, a to bu¤ jako zbyte£ného nástroje spojeného s nesmyslným cílem �
objevuje se nap°íklad v díle The Advancement of Learning Francise Bacona
(*1561 †1626) � nebo jako nedostate£ného nástroje cíle ve skute£nosti ne-
dosaºitelného. 'Optimistický' pohled vedl ke snaze vytvo°it jiný, dostate£n¥

1Richard Whatley:The Elements of Logic, str. xiv.
2Ibid., str. xv.
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silný a komplexní systém, která se ukazuje v díle The Right Use of Reason3

od britského duchovního a logika Isaaca Wattse (*1674 †1748).
Nepochopení autor· dle Whatelyho n¥kdy pramenilo z p°edstavy, ºe jazyk

není nepostradatelným nástrojem usuzování, nýbrº pouze slouºí k p°evád¥ní
jedn¥ch argument· na jiné, £i dokonce omezuje hru poznávacích schopností4.
Tato p°edstava je podle n¥j mylná a usuzovat mimo jazyk není moºné, jelikoº
k usuzování pot°ebujeme obecné pojmy, tedy také n¥jaký systém arbitrárních
obecných znak·. Coº je podle n¥j z°ejmé také z p°íkladu hluchon¥mých, kte°í
údajn¥ nedokáºí usuzovat, nenau£í-li se n¥jakému jazyku.5

Sylogistika, jeº se zabývá pouze usuzováním v jazyce6, je pro n¥ dle Wha-
telyho pouze jednou z mnoha, nikoli jedinou metodou analýzy du²evního
procesu, k n¥muº vºdy dochází p°i korektním usuzování.7 K obhajob¥ svého
postoje £asto zd·raz¬ují skute£nost, ºe lidé neznalí jejích pravidel mohou být
zdatní v argumentaci, coº je podobn¥ chybné jako povaºovat gramatiku za
zvlá²tní jazyk a zpochyb¬ovat její uºite£nost proto, ºe lidé, kte°í ji neznají
jsou schopni správn¥ mluvit.8

V odpov¥di na zmín¥né nesprávné chápání logiky a neoprávn¥nou kritiku
Whately p°edstavuje následující vymezení: �Logika, která je svým zp·-

sobem gramatikou usuzování, nep°edkládá sylogismus jako jeden ze

zp·sob· argumentace, jímº je moºné nahradit n¥který z ostatních,

nýbrº jako formu, na níº m·ºe být ve²keré korektní usuzování re-

dukováno a která slouºí, kdyº logiku uplat¬ujeme jako um¥ní, k

ov¥°ování správnosti jakéhokoli argumentu.� 9

Sylogismus je dle Whatelyho tou jedinou formou usuzování a logika tím
jediným um¥ním usuzovat 10, nikoli jedním z mnoha. Jejím cílem je ur£it

3Plným názvem: Logic, or The Right Use of Reason in the Enquiry After Truth With
a Variety of Rules to Guard Against Error in the A�airs of Religion and Human Life, as
well as in the Sciences.

4Play of our faculties � odkaz ke Kantov¥ Kritice soudnosti.
5Ibid., str. 21.
6reasoning in words � Ibid., str. 12.
7Ibid., str. 13.
8Tamtéº.
9For Logic, which is, as it were, the Grammar of reasoning, does not bring forward the

regular Syllogism as a distinct mode of argumentation, designed to be substituted for any
other mode; but as the form, to which all correct reasoning may be ultimately be reduced:
and which, consequently, serves the purpose (when we are employing Logic as an art) of a
test to try validity of any argument. � Tamtéº.

10the art of reasoning
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pravidla, jimiº se p°i správném usuzování °ídíme, a£koli si toho nemusíme
být v¥domi.11

Whatelyho tvrzení povaºuji za normativní. Proto myslím není na míst¥
hledat p°íklady úsudk·, které redukovat nejdou. Otázkou není zda, nýbrº jak
to m·ºeme provést!

Praktickým cílem tohoto um¥ní je analýza usuzování, ov¥°ení jeho správ-
nosti a snaha zabránit nepr·kaznosti argument·. Vedle toho se podle n¥j
logika do jisté míry v¥nuje také rozumovému uchopení, kdyº se snaºí odhalo-
vat neur£itost termín·, a soud·m, jejichº pravdivost se snaºí ov¥°ovat. A£koli
je p°esv¥d£en, ºe ze v²ech t°í operací mysli se pravidla dají nalézt práv¥ jen
pro usuzování,12 nerezignuje na snahu dob°e porozum¥t dal²ím dv¥ma oblas-
tem, ani ji nijak de�nitivn¥ nedeleguje na jiné obory, kup°íkladu na �loso�i £i
lingvistiku. Tato ambivalence a otev°enost ve vymezení logiky se v jeho Zá-
kladech vyjevuje £asto. Nap°íklad na jednom míst¥ pí²e, ºe gramatika mluví o
jazyce obecn¥, zatímco v kompetenci logiky je pouze usuzování13, a na jiném
se zmi¬uje o vynikající logické analýze výrok· v práci o latinských subjunk-
tivech, jiº doporu£uje ke studiu stejnou m¥rou student·m logiky a latiny14.
Sám se také lingvistickým otázkám v¥nuje v podstatné £ásti spisu.

2.2 Základ a opodstatn¥ní pravidel, Dictum de
omni et nullo

P°i správném usuzování dochází dle Whatleyho vºdy ke stejnému, £asto neu-
v¥dom¥lému procesu15 � záv¥r je odvozován ze dvou výrok·, premis (z nichº
jeden m·ºe být nevyjád°ený)16. Základem procesu je princip Dictum
de omni et nullo.17 Sylogismy odpovídají tomuto principu.18

11... it is the art of reasoning; the logician's object being, not to lay down principles by
which one may reason, but, by which all must reason, even though they are not distinctly
aware of them: � to lay down rules, not which may be followed with advantage, but which
cannot possibly be departed from in sound reasoning. � Ibid., str. 27.

12Ibid., str. 64
13Ibid., str. 62.
14Ibid., str. 109.
15... a certain process takes place in mind which is one and the same in all cases, provided

it be correctly conducted. � Ibid., str. 25.
16Ibid., str. 28. Viz také oddíl Dal²í typy odvozování v první kapitole.
17Ibid. str. 35, 37. Viz také pododíl Dictum de omni et nullo v první kapitole.
18Viz oddíl Dictum de omni et nullo v první kapitole.
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Sylogistická povaha ve²kerého usuzování, tedy moºnost vyjád°it úsudky
sylogismem, je základním p°edpokladem, na n¥mº Whatley buduje sv·j kal-
kul pro analýzu argument·.

Abychom ho p°ijali, musíme p°istoupit na tvrzení, ºe u ve²kerých v¥t,
které jsou sou£ástí úsudku, m·ºeme ur£it substanci, kvantitu, kvalitu a vyjá-
d°it je výrokem typu A, E, I nebo O. P°izp·sobování jazyka kalkulu je vid¥t
nap°íklad u neur£itých výrok·, které je t°eba p°evád¥t19 na výroky jiné kvan-
tity. Vzhledem k p°esv¥d£ení, ºe je vºdy m·ºeme p°evést, se jejich neur£itá
podoba jeví jako jakýsi defekt £i výst°ednost jazyka.

Zajímavé je také Whatelyho zd·vodn¥ní univerzální podoby singulárního
výroku: �. . . jsou povaºovány za univerzální, jelikoº v nich mluvíme o ce-
lém subjektu, tedy kdyº °íkáme: �Brutus byl �íman,� máme na mysli celého
Bruta.�20

P°edstava pod°azování 21 je pro n¥j universálním principem usuzování.
�V²echno usuzování spo£ívá na jednoduchém Aristotelov¥ principu, ºe co je
vypovídáno (p°isuzováno £i odepíráno) o distribuovaném termínu m·ºe být
vypovídáno stejným zp·sobem (p°isuzováno £i odepíráno) o kterékoli v¥ci v
n¥m obsaºené.�22

U kaºdého dal²ího typu argumentu uvádí zp·sob, jak jej p°evést na n¥jaký
d°íve zmín¥ný. Tak dokazuje jejich správnost � v²echny se dají p°evést na
módy z prvního sylogismu a ty jsou v souladu s dictem.23

2.2.1 Dodatek k základ·m Whatelyho systému

Na tomto míst¥ chci zpochybnit významnost Bartleyho teze o zm¥n¥ para-
digmatu. A£koli s ní £áste£n¥ souhlasím, nepovaºuji ji za p°íli² d·leºitou.
Stejn¥ jako nepovaºuji za d·leºité, zda je Whatelyho obhajoba sylogistiky
p°esv¥d£ivá, £i nikoli.

19Viz oddíl �ty°i typy výrok· v první kapitole.
20. . . they are reckoned as Universals, because in them we speak of the Whole of the

subject; e.g. when we say, "Brutus was a Roman,"we mean the whole of Brutus. � Ibid.,
str. 73.

21Dnes by se °eklo p°edstava podmnoºin.
22All reasoning whatever, then, rests on the one simple Principle laid down by Aristotle,

that "what is predicated, either a�rmatively or negatively, of a term distributed, may be
predicated in like manner, (i.e. a�rmatively or negatively) of any thing contained under
that term."� Ibid., str. 52

23Viz oddíl Dictum de omni et nullo v první kapitole.
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Pouºití systému k analýze výrok· vyºaduje p°evedení v¥t do vhodné
formy, které není moºné postihnout pravidly. Myslím si, ºe v n¥m spo£ívá
zásadní a nejt¥º²í £ást logické práce.24'25 A práv¥ v této oblasti je podle m¥
Whately výjime£n¥ zdatný.

Redukce na sylogismy je Whatelyho cestou k analýze argument·. Jakkoli
ji nemusím povaºovat za tu nejprakti£t¥j²í, nemyslím si, ºe ji mohu ozna£it za
zásadn¥ nedostate£nou. Kdyº chci analyzovat n¥jakou sadu výrok·, pot°ebuji
tak°íkajíc ud¥lat první krok. Ve Whatelyho systému je jím pohlédnout na ni
jako na moºný budoucí sylogismus (pop°. sorites). Postup v n¥m je v po°ádku
do té míry, do níº si uv¥domuji sv·j cíl a v souladu s ním zvolím dobrý zp·sob
formalizace (Tedy v prvé °ad¥ dob°e porozumím výrok·m.).

Samotný systém pravidel p°itom povaºuji za pot°ebný a d·leºitý, kdyº je
vybudovaný na rozumných základech a znalosti problému � tím jsou v na²em
p°ípad¥ rozumové chápání, soudy a usuzování.26

2.3 Whatelyho systém analýzy usuzování, do-
pln¥ní Aldrichova výkladu

V¥t²ina pojm· a prost°edk· nutných k analýze argument· byla p°edvedena
jiº v první kapitole. V tomto oddílu doplníme Aldrich·v výklad o Whatelyho
poznámky na místech, kde to bude zapot°ebí pro lep²í p°edstavu o systému
a samotnou analýzu. U v²ech uvedených typ· argument· vysv¥tlíme zp·sob,
jakým je p°evádí na n¥jaké d°íve zmín¥né.

Spona

Pro práci systému je t°eba p°evést kaºdý výrok do formy subjekt/spona/predikát.
Spona v této form¥ má vyjad°ovat shodu £i neshodu subjektu s predikátem,
nic jiného. Nemá mít ºádné £asové ur£ení. Pokud p·vodn¥ byla v jiném neº

24K d·leºitosti této £ásti analýzy se vyjad°uje George Boole: �It is an important ob-
servation, which has more than once been made, that it is one thing to arrive at correct
premises, and another think to deduce logical conclusions, and the business of life depends
more upon the former than upon the latter.� � George Boole: The Mathematical Analysis
of Logic, str. 14.

25K obtíºnosti se vyjad°uje mimo jiných Lewis Carroll, k tomu více ve £tvrté kapitole v
podkapitole Základy Carrollova systému.

26Viz podkapitolu Základy Carrollova systému ve £tvrté kapitole.

39



p°ítomném £ase a pokud £asový kontext ovliv¬uje význam v¥ty, vyjád°íme ho
jako sou£ást jednoho z termín· (Výrok �Tento muº byl pirátem� p°epí²eme
na �Tento muº je bývalý pirát.�)27

Neur£ité termíny

Neur£ité termíny musí být bu¤ obecné nebo £áste£né, 28 i kdyº není p°ímo
vyjád°ená jejich kvantita. Poslucha£i nemusí být jasné, zda je výrok my²len
obecn¥ £i £áste£n¥, °e£ník si ale kvantity musí být v¥dom.29

Singulární výroky

N¥které singulární výroky m·ºeme povaºovat spí²e za £áste£né. Jde o ty,
v nichº je uºito p°íslove£né ur£ení vyvolávající zdání, ºe nemluvíme o celém
subjektu. Jako p°íklad uve¤me výrok �César nebyl zcela zkaºený.� Subjektem
zde ov²em ve skute£nosti není jednotlivina nýbrº n¥co jiného. V souladu s
takovým pochopením výroku je v p°íkladu subjektem nikoli César, ale £ást
jeho charakteru.30

Obrat, kontrapozice

Korektnost (jakéhokoli) obratu Whatley podmi¬uje zákazem jeho provedení
v p°ípad¥, kdy by stal distribuovaným n¥jaký termín, který p°edtím distribu-
ovaný nebyl. M·ºe se tedy provést u výroku typu E, kde není distribuovaný
ºádný termín, a u výroku typu I, kde jsou distribuované oba dva. U výroku
typu A jej lze provést tak, ºe se redukuje kvantita, £ímº se zm¥ní na výrok
v I, jeº uº p°evést jde.31

P°i kontrapozici neboli obratu negací zm¥níme kvalitu výroku ('Je' zm¥-
níme na 'není', pop°. obrácen¥.), t°ídu predikátu zam¥níme za t°ídu s opa£nou
odli²ností a poté provedeme obrat. 32

27Ibid., str. 67.
28Viz oddíl �ty°i typy výrok· v první kapitole.
29Ibid., str. 73.
30Ibid., str. 74.
31Ibid., str. 83.
32Tamtéº.
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Modální sylogismy

Modální výrok lze vyjád°it výrokem £ist¥ kategorickým, kdyº mód p°ipojíme
jednomu z termín·. Nap°. ve v¥t¥ �Po²´ák ne£ekan¥ sesedl z kola.� ho budeme
povaºovat za sou£ást predikátu. Pokud mód ve v¥t¥ slouºí k vyjád°ení nut-
nosti, podmín¥nosti £i nemoºnosti spojení termín·, dá se p°i°adit k subjektu.
Nap°. výrok ��lov¥k je nutn¥ smrtelný� je totoºný s výrokem �V²ichni lidé
jsou smrtelní.�33

Zajímavý p°ípad p°edstavuje d°íve zmín¥ný singulární výrok s nejasným
ur£ením kvantity. Kdyº jej povaºujeme za £áste£ný, m·ºe být jeho kontradikcí
jiný singulární, coº jinak není moºné.

V p°ípadech, kdy nás zajímá, zda n¥jaké tvrzení souhlasí £i nesouhlasí s
n¥jakým módem, je vhodné vzít celé p·vodní tvrzení za subjekt a mód za
predikát. P°íkladem je výrok �Je podivné, ºe nikdo nep°i²el.�

Hypotetické sylogismy

Hypotetické výroky jsou tvo°eny n¥kolika kategorickými výroky spojenými
spojkou.

Pokud je hypotetický záv¥r odvozen z hypotetické premisy a hypotéza
nehraje roli v samotném úsudku, povaºujeme ji za sou£ást jednoho z termín·
a úsudek za kategorický. P°íkladem je úsudek �Kaºdý dobyvatel je bu¤ hrdina,
nebo ni£ema. César byl dobyvatel, tedy byl bu¤ hrdina, nebo ni£ema.�34

O hypotetický sylogismus se jedná jen tehdy, kdyº úsudek spo£ívá na
hypotéze a z hypotetické premisy se dá odvodit kategorický záv¥r.

Podmínkové výroky

Podmínkový výrok je tvo°en dv¥ma kategorickými výroky, z nichº jeden je
d·sledkem £i vyplývá z druhého. Jako p°íklad uve¤me v¥tu �Pokud bude
je²t¥ dlouho pr²et, hráz p°ete£e.� Kategorickému výroku, z n¥jº druhý plyne,
°íkáme antecedent a tomu, který plyne, °íkáme konsekvent.

Whatelyho výklad podmínkových výrok· je zajímavý z hlediska diskuze
o materiální implikaci. Nepravdivé podle n¥j mohou být jednak vzhledem k
d·sledku � práv¥ kdyº je antecedent pravdivý a konsekvent nepravdivý, a

33Ibid., str. 108.
34Ibid., str. 111.
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jednak vzhledem ke vztahu kategorických výrok·, v p°ípad¥, kdy nemají ro-
zumnou souvislost. Výroky, které spolu nesouvisejí, povaºuje za nepravdivé,
lépe °e£eno absurdní a zbyte£né.35 P°íkladem uvádí nesmyslný výrok �Pokud
byl Cromwell Angli£an, byl usurpátor.�

Podmínkové výroky podle n¥j m·ºeme povaºovat za tvrzení validity ar-
gumentu � ten je platný, práv¥ kdyº záv¥r nutn¥ plyne z premis, a´ uº jsou
pravdivé, £i nikoli.

Podmínkové sylogismy

Podmínkové sylogismy se d¥lí na konstruktivní a destruktivní. Konstruk-
tivní dle Whatelyho odpovídají pravidlu: 1) pokud p°ijmeme antecedent, mu-
síme p°ijmout i konsekvent, destruktivní pravidlu: 2) pokud pop°eme konsek-
vent, musíme pop°ít i antecedent.36'37. Schématicky lze soudy znázornit takto:
Jestliºe A, pak B; A; tedy B (konstruktivní podmínkový) a Jestliºe A, pak
B; non B; tedy non A.

Vý²e uvedené jsou podle Whatelyho jedinými dv¥ma typy podmínkového
sylogismu. S pouºtím kontrapozice � za antecedent se vezme kontradikce
konsekventu a za konsekvent kontradikce antecedentu � se dají p°evád¥t jeden
na druhý.

Disjunktivní sylogismy

Disjunktivní výroky jsou tvo°eny n¥kolika kategorickými spojenými spojkou
nebo. Tvrdí, ºe alespo¬ jeden z kategorických výrok· je pravdivý, pop°ípad¥
ºe je pravdivý práv¥ jeden.38

Whately se k disjunktivním výrok·m staví stejn¥ jako k podmínkovým �
pokud spolu jejich £ásti nesouvisí, jsou podle n¥j nesmyslné.

Je si v¥dom toho, ºe se na sebe dají navzájem p°evést a uvádí zp·sob, jímº
se p°evedou disjunktivní na podmínkové � za antecedent podmínkového se

35Ibid., str. 113.
36Stoikové taková pravidla nazývají tropy � schémata úsudk·. Úsudk·m odpovídajícím

prvnímu pravidlu °íkají první anapodeiktické (nedokazatelné, nevyºadující d·kaz) a úsud-
k·m odpovídajícím druhému pravidlu druhé anapodeiktické. Vedle nich rozeznávají je²t¥
dal²í. � viz Galénos: Úvod do logiky, str. 35.

37Dnes jsou známá pod latinskými názvy modus (ponendo) ponens a modus (tollendo)
tollens.

38Richard Whately, op.cit., str. 117.
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vezme kontradikce jednoho z kategorických výrok· a za konsekvent disjunkce
zbylých.

Dilemma

Dilemma Whatley popisuje jako podmínkový sylogismus s n¥kolika antece-
denty ve vy²²í premise a disjunktivní niº²í premisou.39 D¥lí je na jednoduché
konstruktivní, komplexní konstruktivní a destruktivní.

Schéma jednoduchých konstruktivních vypadá takto: Jestli A, pak X;
jestli B, pak X; jestli C, pak X; A nebo B nebo C; tedy X.

Schéma komplexních kontruktivních takto: Jestli A, pak X; jestli B, pak
Y; jestli C, pak Z; A nebo B nebo C; tedy X nebo Y nebo Z.

Schéma destruktivních takto: Jestli A, pak X; jestli B, pak Y; jestli C,
pak Z; non X nebo non Y nebo non Z; tedy A nebo non B nebo non C.

Dilemma m·ºeme p°evést na dva £i více podmínkových sylogism·.40 Je-
likoº niº²í premisa a v²echny kategorické výroky v antecedentu mají být
pravdivé, m·ºeme zváºit p°ípady, kdy je pravdivý n¥který z £len· disjunkce.
Nap°. schéma pro komplexní konstruktivní sylogismus vypadá takto: 1) Jestli
A, pak X; A; tedy X. 2) Jestli B, pak Y; B; tedy Y. 3) Jestli C, pak Z; C;
tedy Z. Je-li pravdivý antecedent a jeden z £len· disjunkce, musí platit jedna
z moºností 1, 2, 3.

P°evedení hypotetických sylogism· na kategorické

Whatleyho zp·sob, jak p°evád¥t hypotetické sylogismy na kategorické, vy-
chází ze zji²t¥ní, ºe kaºdý podmínkový výrok m·ºeme povaºovat za obecný
p°isuzující kategorický, jehoº termíny jsou celé v¥ty.41 Postupujeme takto:

Ve vy²²í premise nahradíme výrok tvaru Jestliºe A, pak B výrokem tvaru
P°ípad A je p°ípadem B, v niº²í nahradíme výrok tvaru A výrokem tvaru
Tento p°ípad je p°ípadem A. Získáme schéma kategorického sylogismu módu
barbara: P°ípad A je p°ípadem B; Tento p°ípad je p°ípadem A ; tedy tento
p°ípad je p°ípadem B. Destruktivní sylogismus lze p°evést na celarent, ov²em
není to zapot°ebí, jelikoº, jak jiº bylo vý²e p°edvedeno, destruktivní jsou
p°eveditelné na konstruktivní.42

39Ibid., st. 120.
40Ibid., str. 121.
41Ibid., str. 122.
42Ibid., str. 124.
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Entymémy, Sority

Entymém pro Whatelyho není tak úpln¥ sylogismus, jelikoº jeho jeho pre-
misa m·ºe být pravdivá a záv¥r nepravdivý. Sylogismus se z n¥j stane aº
tehdy, kdyº se v n¥m doplní chyb¥jící premisa. Dá se vzít za vy²²í premisu
hypotetického sylogismu.43

Pro sority uvádí obecn¥j²í podobu Dicta, kde se mluví nikoli jen o obsa-
ºené t°íd¥, ale také o v²ech jejích podt°ídách. ��Cokoli je tvrzeno p°isuzováno
£i odepíráno celé t°íd¥, m·ºe být p°isuzováno £i odepíráno kaºdé t°íd¥, která
je v ní pln¥ obsaºena.44 Jejich pouºití roz²i°uje i na hypotetické výroky.

2.3.1 Indukce

Indukce je dle Whatelyho mnohými povaºována za odli²ný, nebo dokonce
lep²í zp·sob usuzování45. Vzhledem k p°esv¥d£ení, ºe usuzování má vºdy
formu sylogismu, se domnívá, ºe kdyby m¥li pravdu, vyvrátili by celou sy-
logistickou teorii. Indukce, jíº mají na mysli, ale není variantou sylogismu,
nýbrº jeho p°ípadem. 46

Jejich usuzování je dle Whatelyho klamné, viz: �Indukce je odli²ná od
sylogismu, indukce je proces usuzování, tedy je proces uvaºování odli²ný od
sylogismu� � indukci je v kaºdé z premis rozum¥no v jiném smyslu.

Za vlastní indukci povaºuje nikoli odvozování záv¥ru, nýbrº shromaº¤o-
vání a posuzování jednotlivých p°ípad·, které nás oprav¬uje ke zobecn¥ní.
Výstiºn¥j²í neº °íci, ºe usuzujeme indukcí, by podle n¥j bylo °íci, ºe usuzujeme
z indukce.

Indukci branou jako úsudek by se nabízelo povaºovat za sylogismus s £ás-
te£ným záv¥rem: �Jednotliviny (£i p°ípady) a,b,c,d mají vlastnost X; a,b,c,d
jsou Y, tedy n¥která X jsou Y.� To je sice korektní, ale nedostate£ný úsudek,
jelikoº samoz°ejm¥ chceme vyvodit víc neº £áste£ný záv¥r.

Dal²ím kandidátem na odpovídající úsudek je sylogismus Barbara: �Jed-
notliviny (£i p°ípady) a,b,c,d,. . .mají vlastnost X; v²echna Y jsou mezi a,b,c,d,. . . ,
tedy n¥která X jsou Y.� 47 Pokud jsme p°edvedli kompletní vý£et jednotli-

43Ibid., str. 125.
44Whatever is a�rmed or denied of a whole Class, may be a�rmed or denied of whatever

is comprehended in [any Class that is wholly comprehended in] that class. � Ibid., str. 127.
45Tento názor se objevuje v díle The Advancement of Learning Francise Bacona.
46Ibid., str. 253.
47Ibid., str. 254
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vin, jde o tzv. perfektní indukci, a úsudek je pravdivý. Takový p°ípad ov²em
nebývá obvyklý. Proto je zásadní otázka oprávn¥nosti vy²²í premisy.

Rozumn¥ vyjád°ená vy²²í premisa dle Whatelyho °íká, ºe v²e, co p°íslu²í
jednotlivinám, které jsme prozkoumali, p°íslu²í bu¤ jist¥ nebo s ur£itou prav-
d¥podobností celé t°íd¥, do níº pat°í48. Tedy, jednodu²e °e£eno, co platí o
jednotlivinách v tomto ur£itém p°ípad¥ platí o celku.

Otázka oprávn¥nosti takového soudu podle n¥j není primárn¥ otázkou
logiky a nem·ºe být rozhodnuta bez kompetentní znalosti povahy v¥ci. Její
°e²ení podle n¥j £asto p°íslu²í pat°i£ným v¥dním obor·m.

Za vy²²í premisu sylogismu m·ºeme povaºovat nap°. schéma matematické
indukce ϕ(0) ∧ ∀x[ϕ(x) → ϕ(S(x))] → ∀yϕ(y). V jejím p°ípad¥ se jedná o
sylogismus hypotetický.

2.3.2 Klamy

Ke klam·m � argument·m, které nás mají p°esv¥d£it, ºe z n¥jakých premis
plyne záv¥r, který z nich ve skute£nosti neplyne, je dle Whatelyho nutné
p°istupovat se stejnou precizností jako ke správným argument·m. Zásadní
je ur£it, jakého jsou typu, tedy v jakém míst¥ klamou. To ov²em nemusí
být pokaºdé moºné, jelikoº argumenty bývají vyjad°ovány v eliptické form¥.
Za p°íklad uvádí entymém �Tato zem¥ strádá, musí jí tedy vládnout tyran,�
u n¥jº není jasné, zda je zvolena nepravdivá premisa �Kaºdé zemi, která
strádá, vládne tyran,� nebo se chybn¥ odvozuje z pravdivé premisy �Kaºdá
zem¥, které vládne tyran, strádá.�49

Prvním krokem ur£ení je zjistit, zda záv¥r plyne z premis. Pokud ano, jde
o n¥který z mimologických klam·, pokud ne, jde o klam logický.

2.3.3 Logické klamy

Jde-li o logický klam, ptáme se, zda je chyba v samotné form¥, tedy bez
ohledu na význam termín·. Pokud ano, jde o klam Whatelym zvaný £ist¥
logický50. Pokud mají správnou formu, musí podle n¥j chyba tkv¥t ve více-

48...what belongs to the individual or individuals we have examined, belongs (certainly,
or probably, as the case may be) to the whole class under which they come. � Ibid., str.
256.

49Ibid., str. 175.
50purely logical � Ibid., str. 174.
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zna£nosti st°edních termín·51 a jde o tzv. £áste£n¥ logické52.
Logický klam by m¥l svou formou odpovídat jednomu z t¥chto £ty°:

1) klam s nedistribuovaným st°edním termínem; 2) klamný postup s vy²²ím
£i niº²ím termínem; 3) klam se dv¥ma odpírajícími premisami, klam s p°isu-
zujícím záv¥rem a jednou odpírající premisou, klam s odpírajícím záv¥rem a
ºádnou odpírající premisou; 4) klam s více neº t°emi termíny.53

�áste£n¥ logický klam se odhaluje obtíºn¥, jelikoº k jeho rozpoznání po-
t°ebujeme znát význam st°edního termínu a kontext v¥ty.54 Abychom ar-
gument mohli s jistotou ozna£it za klamný, musíme prokázat vícezna£nost
termínu, tedy vysv¥tlit jeho význam v první i ve druhé premise. Logika, jak
bylo °e£eno v prvním oddílu této kapitoly, dle Whatleyho neposkytuje ºádná
pravidla pro práci se soudy a termíny, kterými bychom se p°i rozpoznávání
mohli °ídit. Co nám podle n¥j pom·ºe, je zam¥°it se na moºné podoby více-
zna£nosti.

Hledáme kup°íkladu slova, u nichº odvození ze stejného ko°ene budí klamné
zdání stejnosti významu55 � �V¥°í v nevinu svého Bratra; v¥°ící lidé mohou
dojít spásy; tedy m·ºe dojít spásy� nebo �Látka obsahuje metadioxin; dioxin
je jedovatý; tedy látka je jedovatá.�56 V t¥chto p°ípadech jde o klam zvaný
Fallacia Figurae dictionis.

M·ºeme narazit na úsudky, jejichº jedna premisa je ve form¥ otázky57. Ty
bývají klamné, kdyº je v jedné otázce skryto n¥kolik dal²ích a není jasné, na
které z nich se odpovídá, nap°. �P°estal jste psát mé dce°i? Nep°estal. Tedy jí
stále pí²ete!� Také tyto klamy, jimº se °íká slou£ené otázky58, dle Whatleyho
pat°í k t¥m s vícezna£ným st°edním termínem. Upozor¬uje na velice zajímavý
p°ípad, kdy nejasnost není ve významu st°edního termínu, ale v jeho rozsahu
(Nevíme, zda je, £i není distribuován.) P°íkladem je otázka na ur£ité motivy
jednání, u jejíº odpov¥di je podstatné, zda se jedná o v²echny motivy, nebo

51Whately se zmi¬uje i o vícezna£ných krajních termínech,. � Ibid., 195.
52semi-logical � Ibid., str. 174.
53Ibid., str. 178.
54Ibid., str. 176.
55Ibid., str. 194.
56Z epizody �plh po nama²t¥né ty£i seriálu Jist¥ pane minist°e .
57�ádný zp·sob p°evodu otázek na oznamovací výroky Whatley neuvádí a asi ani ne-

povaºuje za nutné uvést, m·ºeme si je ale p°edstavit t°eba jako dva výroky hypotetické.
Nap°íklad otázku �Zná² ho?� m·ºeme zapsat jako �Pokud odpoví² souhlasn¥, pak bude²
tvrdit ho zná², a pokud odpoví² nesouhlasn¥, pak bude² tvrdit, ºe ho nezná².�

58Whatley je nazývá fallacies of interrogation.

46



pouze n¥které z nich.59

Vícezna£nost m·ºe krom¥ slov samotných spo£ívat také v kontextu. Na-
p°íklad v¥t¥ �Obvin¥ného usv¥d£í, kdyº soudu p°edloºí d·kazy, které jsou
dostate£n¥ pr·kazné, nebo se sám p°izná,� m·ºeme rozum¥t nejmén¥ £ty°mi
zp·soby. Klamy s vícezna£ností tohoto typu Whatley d¥lí na dv¥ skupiny.

První z nich jsou klamy spo£ívající ve ztotoºn¥ní celku se souborem svých
prvk·. St°ednímu termínu je zde v jedné z premis rozum¥no hromadn¥ £i jako
celku o sob¥ a v druhé distributivn¥, jako souboru prvk·. Klamy, v nichº se
z £ástí usuzuje na celek, se nazývají klamy d¥lení60. Klamy, v nichº se z celku
usuzuje na £ásti se nazývají klamy skládání61. P°íkladem prvního klamu je
úsudek �Pádem z metru si neublíºí²; tato vý²ka je £ty°icetkrát metr; tedy pá-
dem z této vý²ky si neublíºí²� p°íkladem druhého v¥ta �Zdej²í populace slon·
je schopna b¥hem n¥kolika let spást ve²kerý okolní porost; Koshik je £lenem
zdej²í populace slon·; tedy je schopný b¥hem n¥kolika let spást ve²kerý okolní
porost.�

Druhou skupinou jsou klamy spo£ívající v zám¥n¥ podstaty a p°ípadku.
Podle sm¥ru zám¥ny se d¥lí na klamy od podstaty k p°ípadku 62, u nichº se z
podstaty v¥ci usuzuje na p°ípadky, a klamy od p°ípadku k podstat¥. 63 Wha-
tely uvádí známý p°íklad prvního typu klamu: �Co kupujeme na trºi²ti, to
jíme; syrové maso kupujeme na trºi²ti; tedy jíme syrové maso.� Jako p°íklad
druhého typu klamu uve¤me úsudek: �Zahradník zavraºdil cho´ lorda; kdo
vraºdí chot¥ lord· je vrah; tedy zahradníci jsou vrazi.�

2.3.4 Mimologické klamy

Pokud záv¥r klamu plyne z premis, ptáme se, zde je chyba v nich, nebo v
záv¥ru, tedy jedná-li se o klam s fale²nými £i zavád¥jícími premisami, nebo
o klam se zavád¥jícím £i irelevantním záv¥rem.

59Ibid., str. 201.
60fallacy of Division � Ibid., str. 213.
61fallacy of Composition � Tamtéº.
62fallacia accidetis (zvaná také A dicto simpliciter ad dictum secundum quid) � Ibid.,

str. 219
63fallacia a dicto secundum quid ad dictum simpliciter � Tamtéº.
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Klamy s fale²nými £i zavád¥jícími premisami

Klamy s fale²nými £i zavád¥jícími premisami dle Whatelyho p°edstavují pe-
titio principi64 a non causa pro causa (fale²ná p°í£ina).

Klamy spadající pod petitio principi jsou podle n¥j takové argumenty,
jejichº záv¥r je bu¤ p°ímo jednou z p°í£in nebo je z n¥j jedna z p°í£in doka-
zatelná nebo je pro osobu, jíº mají p°esv¥d£it, p°ijatelná pouze jako d·sle-
dek záv¥ru. T°etí moºnost napovídá, ºe tyto argumenty n¥kdy bývají klamné
pouze v o£ích pozorovatele. V takových p°ípadech je dle Whatelyho nemístné
rovnou povaºovat úsudek za nesprávný.65 Skute£nost, ºe je n¥která premisa
mén¥ známá neº záv¥r pro n¥j není sama o sob¥ chybou. Argumentace kru-
hem jako forma samoz°ejm¥ validní není. Chceme-li ukázat, ºe jsou klamy,
musíme tuto formu p°edvést.

P°íkladem klamu je argument: �M·j pes by p°ece nepokousal nikoho, kdo
by mi necht¥l ublíºit; tedy koho pokousal, ten m¥ cht¥l jist¥ ohrozit; kdo m¥
cht¥l ohrozit, cht¥l mi ublíºit; z £ehoº je jasné, ºe kdyº ho pokousal m·j pes,
cht¥l mi ublíºit.�

Klamy s fale²nou p°í£inou jsou v uº²ím významu argumenty, jejichº jedna
premisa nepravdivé tvrdí p°í£innou souvislost dvou jev· a druhá p°í£inu.66

Chceme-li ukázat jejich chybnost, musíme se zam¥°it na souvislost a vyvrátit
ji.

Neopodstatn¥nost tvrzení p°í£inné souvislosti dle Whatelyho £asto souvisí
se zám¥nou p°íznaku a p°í£iny (�Zem°el na bolest hlavy,�) nebo z p°ehnané
d·v¥ry lidí ve vlastní zku²enost (�Byl jsem nemocný, jedl tu°ín a uzdravil se;
tedy tu°ín je lék.�)

V obecn¥j²ím slova smyslu jsou to pro n¥j takové argumenty, jejichº pre-
misy nejsou dostate£n¥ pr·kazné, respektive jim je p°isuzována v¥t²í pr·-
kaznost, neº jakou ve skute£nosti mají. Pokud si je proponent argumentu
nedostate£nosti premisy v¥dom, m·ºe reagovat tím, ºe premisu bude tvrdit
s je²t¥ v¥t²ím d·razem, pop°ípad¥ tím, ºe ji vypustí.67

Mezi tyto klamy pat°í klam referencí,68 jeº spo£ívá v odkazování se na
vyjád°ení £i skute£nosti, u nichº se klamn¥ zdá, ºe souvisí s p°edm¥tem ar-
gumentace a vyznívají p°ízniv¥ pro její záv¥r.

64Doslovný p°eklad zní ºádost o za£átek, respektive ºádání za£átku.
65Ibid., str. 221.
66Ibid., str. 223.
67Ibid., str. 227.
68fallacy of references � Ibid., str. 228.
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Klamy se zavád¥jícím £i irelevantním záv¥rem

Klamy se zavád¥jícím záv¥rem se nazývají ignoratio elenchi69, p°i£emº elen-
chus je argument kontradikcí a název klamu nazna£uje neznalost £i p°ehlíºení
skute£né kontradikce soupe°ova tvrzení v debat¥. 70

Podstata zástupného záv¥ru m·ºe být rozli£ná � m·ºe se jednat o £áste£ný
místo obecného, dokázání pouze £ásti záv¥ru, výrok s odli²nými termíny, zne-
váºení tvrzení, jemuº se má oponovat, £i jeho uvedení v ºert, argument ad
hominem (lat. k £lov¥ku)71, zveli£ování protiargument· spojené s umen²ová-
ním t¥ch souhlasných aj.

69V £eské terminologii také jako irelevantní záv¥r.
70Ibid., str. 178.
71Místo, abychom argumentovali v¥cn¥ (ad rem), napadáme protivníka.
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Kapitola 3

Georges Boole � Logická

interpretace algebry

3.1 Základy Booleova systému

Georges Boole v Matematické analýze logiky p°edstavuje algebraickou me-
todu analýzy výrok·. Zatímco Whately sv·j systém buduje s ohledem na
základy sylogistiky a s pouºitím jejích tradi£ních prost°edk·, Boole p°ichází
s hotovou sadou algebraických pravidel, u níº ukazuje vhodnost pouºití pro
logiku.

Jeho p·vodním zám¥rem sice bylo postihnout sylogistiku jako teorii usu-
zování, jak ji prezentoval Whatley, postupn¥ ale nabyl p°esv¥d£ení, ºe tento
zám¥r je p°íli² omezující.1 Za cíl si ur£il p°edstavit symbolický systém pro
perfektní analýzu jakékoli p°edstavitelné sady výrok·.2

Boole·v algebraický kalkul p°ipou²tí libovolnou interpretaci � s jedinou
podmínkou, jíº je zachování pravidel spojování symbol·3. Práv¥ tato pravidla
z n¥j £iní kalkul pro logiku. Symboly mají p°edstavovat du²evní procesy4 a
pravidla zachycovat jejich zákonitosti.5

1George Boole:The Mathematical Analysis of Logic, str. 8.
2perfect analysis of any conceivable system of propositions � Ibid., str. 9.
3�. . . korektnost procesu analýzy nezávisí na interpretaci pouºitých symbol·, ale pouze

na pravidlech jejich spojování. Kaºdý systém interpretace, který zachovává poºadované
vlastnosti relací je stejn¥ p°ípustný. . . � � Ibid., str. 3.

4mental processes � Ibid., str. 5.
5Yet it may with con�dence be asserted, that if they were other than they are, the

entire mechanism of reasoning, nay the very laws and constitution of the human intelect,
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Du²evní operací, z níº p°i ur£ování parametr· sady pravidel vychází, je
d¥lení, tedy proces, kdy z libovolné my²lené sady v¥cí odlou£íme ty, které
náleºejí n¥jaké t°íd¥.6 M·ºeme ho opakovat a z nov¥ vzniklé skupiny vyd¥lit
dal²í atd.

P°i provád¥ní nezáleºí na po°adí � kdyº z n¥jaké skupiny v¥cí vyd¥líme
nejd°íve ty, jeº náleºejí t°íd¥ A a z nich ty, které náleºejí t°íd¥ B, získáme
tutéº skupinu, jako kdybychom vyd¥lovali nejd°íve v¥ci náleºející B, a pak
ty náleºející A. Vlastnost nezávislosti po°adí d¥lení je jednou z t¥ch, které v
systému bude vyºadovat. �íká se jí komutativita.

Dal²í je nezávislost na seskupení subjektu nazývaná distributivita. S touto
vlastností nehraje roli, zda n¥jakou t°ídu (Tedy v¥ci, jeº t°íd¥ náleºejí.). vy-
d¥líme ze skupiny v¥cí povaºované za celek, nebo skupinu rozd¥líme na dv¥
£ásti, t°ídu vyd¥líme z kaºdé z nich a dv¥ nov¥ vzniklé skupiny sjednotíme.

Poslední vlastností je zachování hodnoty p°i opakování toho samého vy-
d¥lení � kdyº z n¥jaké skupiny vyd¥líme v²echny v¥ci náleºející n¥jaké t°íd¥
a z takto vzniklé skupiny vyd¥líme v¥ci náleºející téºe t°íd¥, nezískáme ºád-
nou novou skupinu. Výsledkem opakovaného vyd¥lování té samé t°ídy tedy
z·stává skupina, jiº jsme získali p°i prvním d¥l¥ní. Této vlastnosti se °íká
idempotence a Boole ji nazývá indexovým zákonem.

3.2 T°ídová interpretace algebraického systému

V tomto oddílu p°edstavíme algebraický systém pro t°ídy, který Boole pou-
ºívá k vyjád°ení kategorických výrok· a jejich analýze.

Univerzum

Univerzem Boole nazývá sjednocení v²ech t°íd p°edstavitelných v¥cí (reál-
ných i nereálných). T°ídy nejsou výlu£né, tedy jedna v¥c m·ºe náleºet více
t°ídám. Univerzum se zna£í symbolem 1.

T°ídy

Písmena X, Y, Z reprezentují jednotlivé £leny t°íd � X kaºdého £lena jedné
t°ídy, Y kaºdého £lena dal²í t°ídy atd.

would be vitally changed. � Ibid., str 6.
6K tomu viz oddíl D¥lení v první kapitole.
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Výb¥rové symboly, funkce, rovnice

Symbol x p°edstavuje operaci, která ze souboru v¥cí vybere v²echny £leny
X, y operaci, která vybere v²echny £leny Y atd.

Pokud soubor, z n¥hoº se vybírá, není vyjád°en, p°edpokládá se, ºe vybí-
ráme z Univerza. Tedy x, které nemá ur£ený p°edm¥t, budeme chápat jako
x1 7 � výsledkem této operace je X, coº je t°ída, jejíº v²ichni £lenové jsou X.

Logický sou£in xy 8 p°edstavuje sloºenou operaci, jejíº první krok je výb¥r
v²ech v²ech Y z Univerza a druhý je výb¥r v²ech X ze t°ídy Y.

Symbol·m x, y, z Boole °íká výb¥rové symboly9, vyjád°ením, kde se vy-
skytují, výb¥rové funkce a rovnicím, jejichº jsou £leny, výb¥rové rovnice.

Pravidla pro spojování symbol· mají, jak jiº bylo uvedeno v p°edchozím
oddílu, zachycovat 1) komutativitu, 2) distributivitu a 3) indexový zákon
(idempotenci).

Matematicky se vyjád°ují pomocí rovnic: 1) xy = yx, 2) x(u + v) =
xu+ xv, 3) xx = x nebo x2 = x.

Odvozování v systému

Tak jako v kaºdém jiném algebraickém systému se zde m·ºou pouºívat ve²-
keré legitimní algebraické postupy. Jejich pouºitím se nezm¥ní pravdivost
vyjád°ení, ov²em m·ºe se oslabit jeho výpov¥¤.

Nap°íklad rovnice y = z vyjad°uje rovnost t°íd Y a Z. Kdyº ob¥ strany
vynásobíme £initelem x, získáme rovnici xy = xz, která vyjad°uje rovnost
dvou pr·nik·.10 Tímto postupem jsme z tvrzení rovnosti dvou t°íd legitimn¥
odvodili mén¥ obecné tvrzení rovnosti jejich pr·nik· se t°etí t°ídou.

Pro p°íklad uve¤me tuto úpravu:11

1)v = xy (Násobíme x.) → xv = xxy (Pouºijeme komutativitu na levé
stran¥.) → vx = xxy (Pouºijeme indexový zákon na pravé stran¥.) →
→ vx = xy.12

7S pomocí závorek bychom ji zapsali názorn¥ji jako x(1).
8Názorn¥ji jako x(y(1)).
9elective symbols � Ibid., str. 16.
10Ibid., str. 19.
11V²imn¥me si, ºe vzhledem ke komutativit¥ nehraje roli, zda násobíme zleva £i zprava.
12Kdyº p°i úprav¥ rovnic pouºíváme pravidla komutativity, distributivity a indexový

zákon, vyuºíváme symetri£nosti a tranzitivity rovnosti. Nap°íklad rovnici xx = y m·ºeme s
uºitím pravidla xx = x p°evést na x = y takto: 1) xx = x, tedy x = xx díky symetri£nosti,
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3.3 Vyjád°ení výrok· a interpretace výraz·

Dopln¥k t°ídy v univerzu

T°ída X spolu se svým dopl¬kem, t°ídou ne-X, tvo°í celé Univerzum. Dopln¥k
tedy m·ºeme chápat jako zbytek Univerza po vyd¥lení X a vyjád°it výrazem
1− x.

Vyjád°ení obecných p°isuzujících výrok·

Jelikoº jsou v²echna X v Y, získáme jejich vyd¥lením z Y tutéº t°ídu jako
vyd¥lením z Univerza, coº m·ºeme vyjád°it rovnicí xy = x.

Skute£nost, ºe kdyº X vyd¥líme z dopl¬ku Y, získáme prázdnou t°ídu,
m·ºeme vyjád°it rovnicí x(1− y) = 0.

Vyjád°ení obecných odpírajících výrok·

Jelikoº ºádná X nejsou Y, získáme vyd¥lením X z Y prázdnou t°ídu, coº
m·ºeme vyjád°it rovnicí xy = 0.

Vyjád°ení £áste£ných p°isuzujících výrok·

K vyjád°ení tohoto typu výrok· Boole ustanovuje t°etí t°ídu V s výb¥ro-
vým symbolem v, která obsahuje v²echny prvky spole£né X a Y. Ustanovení
vyjád°íme rovnicí v = xy.13

Jelikoº V zahrnuje prvky spole£né X a Y, m·ºeme ji interpretovat také
jako �N¥která X� nebo jako �N¥která Y�.

Výraz (funkci) vx Boole interpretuje jako �n¥která X.�

Vyjád°ení £áste£ných odpírajících výrok·

Tento výrok se dle Boolea dá vyjád°it stejn¥ jako výrok �N¥která X jsou
ne-Y,� tedy rovnicí v = x(1− y).

2) x = xx a xx = y, tedy x = y díky tranzitivit¥.
13Boole se v Matematické analýze logiky nezmínil o nutné podmínce neprázdnosti t°ídy

V. Nejspí² ji povaºoval za samoz°ejmou.

54



Odvoditelné formy výrok·

Z rovnice v = xy lze získat rovnici vx = vy, kterou m·ºeme interpretovat jako
�N¥která X jsou n¥která Y.� Odvozená rovnice je o n¥co slab²í n¥º p·vodní,
protoºe neumoº¬uje tvrdit, ºe t°ída V zahrnuje v²echny spole£né prvky X a
Y.

Z rovnice x = y m·ºeme získat rovnici x = xy, tedy z totoºnosti t°íd X
a Y m·ºeme odvodit výrok �V²echna X jsou Y.�

3.4 Obraty výrok·

Boole ukazuje p°ípustnost v²ech obrat· jmenovaných R. Whatelym14, tedy
obratu prostého, po p°ípad¥ a negací. Tradi£ní £len¥ní obrat· je ale podle
n¥j nedokonalé a omezující. Proto p°edstavuje vlastní, obecn¥j²í pravidla pro
transformaci výrok·.

Obrat prostý

Výroky E a I jsou symetrické vzhledem k x a y. Rovnice xy = 0 a v = xy
se obrácením po°adí x a y vzhledem ke komutativit¥ nezm¥ní. Proto mohou
být interpretovány jako ��ádná Y nejsou X,� �N¥která Y jsou X.�

Obrat po p°ípad¥

Rovnice x = vy, x = v(1 − y), které vyjad°ují výroky �N¥která Y jsou X,�
respektive �N¥která ne-Y jsou X,� jsou °e²eními rovnic (1− y)x = 0, yx = 0,
vyjad°ujících výroky A a E.

Obrat negací (Kontrapozice)

Rovnice vyjad°ující výroky A a O mohou být zapsány ve formách:
(1−y)[1−(1−x)] = 0, v = (1−y)(1−(1−x)) a interpretovány jako �V²echna
ne-Y jsou ne-X,� �N¥která ne-Y nejsou ne-X.�

14K n¥muº se p°i jejich vý£tu odkazuje. � Ibid., str. 28.
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Obecná pravidla pro transformaci výrok·

K vytvo°ení pravidel pro transformaci výrok· je dle Boolea nutné rozpoznat
t°i odli²né prvky: 1) negaci termínu, tedy zm¥nu z X na ne-X £i z ne-X na
X, 2) p°eklad výroku z jednoho typu do jiného, nap°íklad z A do I a 3) jed-
noduchý obratu výroku. T¥m odpovídají matematické procesy a korektnost
jejich pouºití lze odvodit z rovnic, jimiº jsou výroky vyjád°eny.15

Nap°íklad rovnici pro výrok ��ádná X nejsou Y.� lze upravit na:
x(1− (1− y)) = 0 a interpretovat jako �V²echna X jsou ne-Y.� Obdobn¥ lze
p°ekládat výroky v A, E, O.

Obecná pravidla transformace jsou: 1) negací predikátu m·ºeme p°isuzu-
jící výrok zm¥nit na odpovídající odpírající a naopak, 3) termíny v obecném
odpírajícím a £áste£ném p°isuzujícím výroku se dají vzájemn¥ obracet.

Kaºdou korektní transformaci lze redukovat na tato pravidla.

3.5 Sylogismy

První premisa sylogismu vypovídá o t°ídách X, Y a druhá o t°ídách Y, Z.
Rovnice, které je vyjad°ují, obsahují symboly x, y a y, z. Eliminací y z t¥chto
dvou rovnic získáme rovnici obsahující x a z, jejíº interpretací dostaneme zá-
v¥r sylogismu, tedy výrok vypovídající o t°ídách X a Z.

Rovnice vyjad°ující výroky jsou díky indexovému zákonu lineární, proto
lze v²echny p°ípady zobecnit na eliminaci:

• ay + b = 0

• a′y + b′ = 0

• ab′ − a′b = 0

Konstanty a,a',b,b' nahradíme funkcemi x, y a v. Výroky p°evedeme do vhod-
ného tvaru (Rovnici tvaru a(1− y) = 0 m·ºeme do poºadovaného tvaru p°e-
vést úpravou na rovnici −ay + a = 0). Poté provedeme °e²ení soustavy.

Je jedno, které z ekvivalentních vyjád°ení rovnic zvolíme. Jediné, £emu se
chceme vyhnout, jsou dv¥ rovnice ve tvarech ay = 0, a′y = 0, z nichº bychom

15Ibid., str. 28.
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vý²e uvedenou eliminací získali °e²ení 0 = 0. Pokud by taková situace m¥la
nastat, nahradíme jednu z rovnic vhodným °e²ením: rovnici xy = 0 rovnicí
y = v(1− x) a rovnici (1− x)y = 0 rovnicí y = vx.

Výrok �N¥která x jsou y,� je pro názornost vhodné vyjad°ovat rovnicí
vx = vy a výrok �N¥která x nejsou y,� rovnicí vx = v(1− y).

Pro p°íklad uve¤me odvození záv¥ru z premis �V²echna y jsou x � a �N¥-
která z jsou y�:

1. Výroky vyjád°íme rovnicemi y(1− x) = 0 a vz = vy.

2. Rovnici vz = vy upravíme na −vy + vz = 0

3. �e²ením je rovnice (1−x)vz = 0, kterou m·ºeme postupn¥ upravit na:
1− (1− x) + (1− vz) = 1,
1− (1− x) = 1− (1− vz)
a vz = x.

4. Interpretací rovnice vz = x dosp¥jeme k záv¥ru �N¥která Z jsou X.�

Jednodu²²ím zp·sobem odvození je dosp¥t k rovnici vz(1−x) = 0, tu in-
terpretovat jako �N¥která Z nejsou ne-X,� a výrok s pomocí druhého pravidla
pro transformaci zm¥nit na �N¥která Z jsou X.�

3.5.1 Booleovo d¥lení sylogism·

Sylogismy Boole d¥lí podle forem na £ty°i t°ídy:

1.t°ída � formy, kde se v rovnici ºádné z premis ani v rovnici záv¥ru
nevyskytuje v.

Spadají sem v²echny p°ípady, kde ze dvou obecných premis m·ºe být odvozen
univerzální záv¥r.

Jde to u t¥chto dvojic: AA, EA z první �gury; AE, EA, ze druhé �gury;
AA, AE ze t°etí �gury.
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2.t°ída � formy, kde se v nevyskytuje v ºádné z premis, ale v záv¥ru
ano.

Spadají sem v²echny p°ípady, kde lze ze dvou obecných premis odvodit pouze
£áste£ný záv¥r.

U t¥chto dvojic to jde v Booleov¥ systému i tradi£n¥ sylogisticky: AE z
první �gury; AA, AE, EA ze t°etí �gury a EA ze £tvrté �gury.

U dvojice EE v tradi£ní sylogistice záv¥r odvodit nejde, v Booleov¥ sys-
tému to jde ve v²ech £ty°ech �gurách.

3.t°ída � formy, kde se v vyskytuje v jedné z premis a v záv¥ru.

Spadají sem v²echny p°ípady, kde lze z jedné obecné a jedné £áste£né premisy
odvodit £áste£ný záv¥r.

U t¥chto dvojic to jde v Booleov¥ systému i tradi£n¥ sylogisticky: AI, EI
z první �gury; AO, EI, OA, IE ze druhé �gury; AI, AO, EI, EO, IA, IE, OA,
OE ze t°etí �gury a IA, IE ze £tvrté �gury.

V Booleov¥ systému lze odvodit záv¥ry také z OE v první a EO ve £tvrté
�gu°e.

4.t°ída � formy, kde se v vyskytuje v obou premisách.

Z t¥chto premis nelze odvodit záv¥r.

3.5.2 Omezení na tradi£ní sylogismy

Kdybychom cht¥li zamezit odvozování jiných neº tradi£ních sylogism·, mohli
bychom tak dle Boolea u£init nap°íklad p°ijetím t¥chto dvou pravidel:
1) nech´ se neinterpretují formy v(1−x) a v(1− z), 2) nech´ se zakáºe kaºdá
interpretace, v níº by po°adí termín· poru²ilo pravidla sylogistiky.

3.6 Hypotetické sylogismy a výroková interpre-
tace algebry

Zp·sob, jakým Boole zachází s hypotetickými výroky, není nepodobný Wha-
telyho. Stejn¥ jako on si uv¥domuje, ºe d·sledek nezávisí na ni£em jiném neº
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na pravdivosti kategorických výrok·, z nichº hypotetický výrok sestává. Jeho
poºadavek rozumné souvislosti kategorických výrok· ov²em nesdílí.16

3.6.1 Výroková interpretace algebraického systému

Univerzum

Hypotetické Univerzum zahrnuje v²echny p°edstavitelné p°ípady (situace) a
jejich kombinace.

Výroky

Písmena X, Y, Z reprezentují výroky.

Výb¥rové symboly

Výb¥rový symbol x vybírá ze skupiny p°ípad· v²echny, v nichº je výrok X
pravdivý.

Kombinace pravdivostních hodnot

Kaºdý výrok je bu¤ pravdivý, nebo nepravdivý. P°ípady, kdy je pravdivý,
spolu s p°ípady, kdy je nepravdivý, dávají dohromady celé Univerzum. Prav-
divé jsou vyd¥leny symbolem x a nepravdivé funkcí 1-x.

Zvaºujeme-li pravdivost více výrok·, vezmeme v potaz v²echny její kom-
binace. Pro dvojici výrok· X a Y jsou to:

1. X pravdivý, Y pravdivý ................ xy

2. X pravdivý, Y nepravdivý ............... x(1− y)

3. X nepravdivý, Y pravdivý ............... (1− x)y

4. X nepravdivý, Y pravdivý ............... (1− x)(1− y)

Pro n výrok· máme 2n kombinací pravdivostních hodnot. Univerzum je
sjednocení v²ech moºných kombinací p°ípad·.

16Coº je samoz°ejm¥ vzhledem k povaze Booleova systému pochopitelné.
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Pravdivost výroku

• �e je výrok X pravdivý, znázorníme rovnicí 1− x = 0, která odpovídá
tomu, ºe v Univerzu nejsou ºádné p°ípady, kdy by byl nepravdivý, £e-
muº odpovídá také rovnice x = 1.

• �e je výrok nepravdivý, vyjád°íme rovnicí x = 0, pop°. rovnicí 1−x = 1.

• �e jsou zárove¬ pravdivé dva výroky, vyjád°íme rovnicí xy = 1

• �e jsou dva výroky zárove¬ nepravdivé, vyjád°íme rovnicí xy = 0

• �e je pravdivý alespo¬ jeden z nich,17 vyjád°íme rovnicí (1−x)(1−y) =
0, která odpovídá tomu, ºe nejsou oba nepravdivé.

M·ºeme ho vyjád°it také rovnicí x+ y−xy = 1, která odpovídá tomu,
ºe je pravdivý práv¥ jeden, nebo práv¥ druhý, nebo oba dva, viz:
x(1− y) + y(1− x) + xy = 1 £ili x− xy + y − xy + xy=1.

Pravidlo pro vyjád°ení výroku

Booleovo pravidlo pro vyjád°ení hypotetického výroku zní: �Zvaº, které z od-
d¥lených a výlu£ných p°ípad· jsou t¥mi, o nichº se ve výroku tvrdí, ºe práv¥
jeden z nich je pravdivý a poloº rovnítko mezi jejich sjednocení a Univer-
zum.�18

Nap°íklad rovnici pro vylu£ující výrok �Bu¤ X, nebo Y � m·ºeme získat
úvahou podobnou této:
Výrok je pravdivý, práv¥ kdyº je pravdivý samotný výrok X, nebo samotný
výrok Y. Rovnice, která zohled¬uje tyto dva p°ípady je x(1−y)+y(1−x) = 1.
M·ºeme ji upravit na x− 2xy − y = 1.

17Tento výrok je nevylu£ující formou disjunktivního hypotetického výroku.
18Ibid., str. 52.
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Podmínkové výroky

Podmínkový výrok �Pokud je pravdivý výrok X, pak je pravdivé také výrok
Y,� tvrdí, ºe v²echny p°ípady, kdy je pravdivý výrok X jsou p°ípady, kdy je
pravdivý výrok Y. Vyjád°íme ho rovnicí x(1− y) = 0.

�Pokud je pravdivý výrok X, pak výrok Y není pravdivý,� vyjád°íme
rovnicí xy = 0. Tento výrok je ekvivalentní nevylu£ujícímu disjunktnímu
hypotetickému výroku.

3.6.2 Hypotetické sylogismy

Odvozování ze soubor· hypotetických výrok· probíhá stejn¥ jako odvozování
z kategorických. Vyjád°íme je soustavou rovnic a tuto soustavu vy°e²íme.

P°íklady °e²ení hypotetických sylogism·

19

• Disjunktivní sylogismus(s nevylu£ující premisou): x+y−xy = 1, x = 1,
∴ y = 1

• Konstruktivní podmínkový sylogismus: x(1− y) = 0, x = 1 ∴ y = 1

• Destruktivní podmínkový sylogismus: x(1− y) = 0, y = 0 ∴ x = 0

• Jednoduché konstruktivní dilemma s vylu£ující premisou:
x(1− y) = 0, z(1− y) = 0, x+ z − 2xz = 1 ∴ x = 0. Eliminovali jsme
y a z.

• Komplexní konstruktivní dilemma s nevylu£ující premisou:
x(1− y) = 0, w(1− z) = 0, x+w − xw = 1 ∴ x = 0. Eliminovali jsme
y a z.

• Komplexní destruktivní dilemma s vylu£ující premisou:
x(1− y) = 0, w(1− z) = 0, y + z − 2yz = 1 ∴ x = 0. Eliminovali jsme
y a z.

• Komplexní destruktivní dilemma s nevylu£ující premisou:
x(1− y) = 0, w(1− z) = 0, yz = 0 ∴ xw = 0. Eliminovali jsme y a z.

19K podob¥ dále jmenovaných hypotetických sylogism· viz podkapitolu Whatelyho sys-
tém analýzy usuzování ve druhé kapitole.
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3.7 �e²ení obecných výb¥rových rovnic

3.7.1 P°íklady °e²ení výb¥rových rovnic

Jak z rovnice xy = 0 ur£it y vzhledem k x?

T°ídu symbolizovanou y m·ºeme vzhledem k x obecn¥ ur£it jako:
y = v1x + v2(1 − x). Rovnici interpretujeme jako: �T°ída sestává z t¥ch Y,
která jsou X a z t¥ch Y, která jsou ne-X.�

Dosazením y = v1x+ v2(1− x) do xy = 0 získáme:
x[v1x+ v2(1− x)] = 0, kterou roznásobíme na:
xv1x+ xv2(1− x) = 0 a tu upravíme na
v1x = 0.

Dosazením 0 za v1x do obecného ur£ení y získáme y = v2(1− x).
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Jak z rovnice xyz = 0 ur£it y vzhledem k x a z?

Rovnicí y = v1xz+ v2x(1− z)+ v3(1−x)z+ v4(1−x)(1− z) vyjád°íme v¥tu
�T°ída Y sestává z t¥ch Y, která jsou X a Z, z t¥ch, která jsou X a nejsou Z
atd.�

Dosazením y = v1xz + v2x(1− z) + v3(1− x)z + v4(1− x)(1− z) do xzy = 0
a úpravou získáme °e²ení v1xz = 0.

Dosazením 0 za v1xz do obecného ur£ení y získáme rovnici
y = v2x(1− z) + v3(1− x)z + v4(1− x)(1− z).

3.7.2 �e²ení obecných výb¥rových rovnic

Funkci, která obsahuje symbol x budeme zna£it obecn¥ f(x), funkci se sym-
boly xy f(x, y), funkci se symboly xyz f(x, y, z) atd.

Booleovské funkce

Odhlédn¥me od interpretace logických symbol· a soust°e¤me se pouze na
pravidla jejich spojování. Jedním z pravidel je indexový zákon, tedy x = xx.
Jedinými dv¥ma ko°eny pravidla, povaºujeme-li ho za algebraickou rovnici,
jsou 0 a 1. Z toho d·vodu se hodí v rámci na²í algebry p°ipustit pouze dv¥
hodnoty: 0 a 1.20'21

Funkcím, jejichº symboly mohou nabývat pouze hodnot 0 a 1, °íkejme boole-
ovské funkce.

Rozvoj booleovských funkcí

�ekn¥me ºe booleovská funkce se symbolem x je rozvinutá22 vzhledem k x,
pokud je ve tvaru f(x) = ax+ b(1− x), kde a, b jsou libovolné funkce.

20George Boole:An Investigation of the Laws of Thought, str. 37.
21V jiné £ásti Pravidel komentuje korektnost tohoto kroku: �We may in fact lay aside the

logical interpretation of the symbols in the given equation; convert them into quantitative
symbols, susceptive only of the values 0 and 1; perform upon them as such all the requisite
processes of solution; and �nally restore to them their logical interpretation.� � Ibid., str.
70.

22developed, expanded � Ibid., str. 72.
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Symboly booleovských funkcí mohou nabývat pouze dvou hodnot, tedy
kaºdou se symbolem x m·ºeme vyjád°it rovnicí f(x) = f(1)x+ f(0)(1− x),
kde f(1) a f(0) jsou funkce vzniklé dosazením 1, resp. 0, do f(x). Kaºdou
booleovskou funkci tedy m·ºeme vyjád°it ve tvaru f(x) = ax+ b(1− x).

Dále se budeme zabývat pouze rozvinutými funkcemi tvaru f(x) = f(1)x+
f(0)(1− x).

Funkci °íkejme úplný rozvoj, pokud je rozvinutá vzhledem ke v²em svým
symbol·m. Pln¥ rozvinutá funkce se symboly xyz vypadá takto:
f(x, y, z) = f(1, 1, 1)xyz + f(1, 1, 0)xy(1− z) + f(1, 0, 1)x(1− y)z +
f(1, 0, 0)x(1 − y)(1 − z) + f(0, 1, 1)(1 − x)yz + f(0, 1, 0)(1 − x)y(1 − z) +
f(0, 0, 1)(1− x)(1− y)z + f(0, 0, 0)(1− x)(1− y)(1− z).

�e²ení obecné rovnice f(x, y) = 0 vzhledem k y

Vezmeme rozvoj funkce vzhledem k y: f(x, y) = f(x, 1)y+ f(x, 0)(1− y) a z
n¥j roznásobením f(x, 0)(1−y) získáme f(x, y) = f(x, 1)y+f(x, 0)−f(x, 0)y.
Poté rovnici dále upravíme a poté rozvineme:

1) úprava:

Dosadíme do f(x, y) = 0, £ímº získáme f(x, 1)y + f(x, 0)− f(x, 0)y = 0.

Vytknutím y získáme f(x, 0) + [f(x, 1)− f(x, 0)]y = 0.

Ode£tením [f(x, 1)− f(x, 0)]y z obou stran rovnice získáme:
f(x, 0) = −[f(x, 1)− f(x, 0)]y.

Roznásobením −[f(x, 1)− f(x, 0)] získáme f(x, 0) = [f(x, 0)− f(x, 1)]y.

Vyd¥lením f(x, 0)− f(x, 1) získáme y = f(x,0)
f(x,0)−f(x,1) .

2) rozvoj :

Rovnici y = f(x,0)
f(x,0)−f(x,1) rozvineme na y = f(1,0)

f(1,0)−f(1,1)x+
f(0,0)

f(0,0)−f(0,1)(1− x).
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�e²ení obecné rovnice f(x, y, z) = 0 vzhledem k z

Vezmeme rozvoj funkce vzhledem k z: f(x, y, z) = f(x, y, 1)z+f(x, y, 0)(1−z)
a upravíme na f(x, y, z) = f(x, y, 1)z + f(x, y, 0)− f(x, y, 0)z.

Dosadíme do rovnice a upravíme na z = f(x,y,0)
f(x,y,0)−f(x,y,1) .

Rovnici z = f(x,y,0)
f(x,y,0)−f(x,y,1) rozvineme na:

z = f(1,1,0)
f(1,1,0)−f(1,1,1)xy +

f(1,0,0)
f(1,0,0)−f(1,0,1)x(1− y) +

+ f(0,1,0)
f(0,1,0)−f(0,1,1)(1− x)y +

f(0,0,0)
f(0,0,0)−f(0,0,1)(1− x)(1− y)

3.7.3 Uºití obecných výb¥rových rovnic

�e²ení obecných booleovských rovnic m·ºeme pouºít k °e²ení konkrétních.
Vezm¥me nap°íklad rovnici (1− x)y = 0 a ur£eme z ní y vzhledem k x.

Nech´ tedy f(x, y) = (1− x)y. Ohodnocením získáme rovnice:
f(1, 1) = 0, f(1, 0) = 0, f(0, 1) = 1, f(0, 0) = 0.

Dosazením do obecné rovnice y = f(1,0)
f(1,0)−f(1,1)x + f(1,0)

f(1,0)−f(1,1)(1 − x) získáme
rovnici y = 0

0−0x+
0

0−1(1− x).

Tu upravíme na y = 0
0
x+ 0(1− x).

Boole pí²e, ºe 0
0
má být nahrazeno neur£itým symbolem v a kaºdý jiný zlo-

mek, který se nerovná 1 má být nahrazen 0 23.

�e²ením je tedy rovnice y = vx.

Práce se sadou výrok· pomocí obecných výb¥rových rovnic

Vezm¥me si následující dvojici výrok· a ukaºme, zda z ní plyne n¥jaký záv¥r
o X o Z :

23Ibid., str. 88-90.
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A) V²echna X jsou Y.
B) V²echna Y jsou Z.

Výroky zapi²me rovnicemi:
A) x(1− y) = 0
B) y(1− z) = 0

Nech´ f(x, y) = x(1− y). Ohodnocením získáme rovnice:
f(1, 1) = 0,
f(1, 0) = 1, f(0, 1) = 0, f(0, 0) = 0.

Dosazením do obecné rovnice y = f(1,0)
f(1,0)−f(1,1)x + f(0,0)

f(0,0)−f(0,1)(1 − x) získáme
rovnici y = 1

1−0x+
0

0−0(1− x).

Tu upravíme na y = 1
1
x+ 0

0
(1− x) a poté na:

y = x+ v(1− x), kde v je neur£itý symbol.

Jejím dosazením do y(1− z) = 0 získáme [x+ v(1− x)](1− z) = 0.
Ohodnocením získáme rovnice:
f(1, 1, 1) = 0, f(1, 1, 0) = 1, f(1, 0, 1) = 0, f(1, 0, 0) = 1, f(0, 1, 1) = 0,
f(0, 1, 0) = 1, f(0, 0, 1) = 0, f(0, 0, 0) = 0.

Dosazením do obecné rovnice získáme rovnici:
z = 1

1
xv + 1

1
x(1− v) + 1

1
(1− x)v + 0

0
(1− x)(1− v),

kterou upravíme na z = x+ (1− x)[v + v2(1− v)].

Jelikoº nás zajímají t°ídy X a Z, m·ºeme ji zjednodu²en¥ interpretovat jako:
�T°ída Z sestává z celé t°ídy X a £ásti (M·ºe být i prázdná.) ne-X.�
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Kapitola 4

Lewis Carroll � Základy logického

systému

Henry Aldrich stru£n¥ a výstiºn¥ shrnuje výklad sylogistiky. RichardWhately
jí ve své plamenné obhajob¥ vymezuje místo. Georges Boole precizn¥ pro-
mý²lí Whatelyho východiska i cíl a p°edvádí ucelený formální systém práce s
výroky. Spojením s matematikou navíc p°edur£uje sm¥r, jímº se bude logika
bude dále vyvíjet.

Logické dílo Lewise Carrolla není ani tak obsáhlé a p·sobivé jako Wha-
telyho ani tak vlivné a historicky významné jako Boolovo. Jeho výklad se
dá povaºovat za p°iblíºení, £áste£n¥ za dopln¥ní Boolova - je srozumiteln¥j²í
a místy názorn¥j²í. Zásadním Carrollovým p°ínosem logice je schopnost na-
hlédnout d·leºité problémy a opatrnost a citlivost, s nimiº k nim p°istupuje.1

V této kapitole p°edvedu zp·sob, jak Carroll zachází s kategorickými vý-
roky, p°i£emº ukáºu podobnost jeho systému s Booleovým, nazna£ím, jak
zachází s hypotetickými, a v podkapitole Význam °e£eného se vyjád°ím k
jeho zp·sobu ur£ování pravidel.

1K tomu viz Editor's introduction by W.W.Bartely: Symbolic Logic (Edited by William
Warren Bartley III.), str. 29.
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4.1 Carroll·v zp·sob zacházení s kategorickými
výroky

Carroll, podobn¥ jako Whatelly, v¥nuje velkou pozornost samotným výrok·m
tvo°ícím argumenty, respektive jejich podob¥ v b¥ºném jazyce. Aby s nimi
mohl v rámci svého systému pracovat, p°evádí je do abstraktní a posléze
indexové formy, která je obdobou Boolovy algebraické. Na správný zp·sob
formalizace p°itom klade zna£ný d·raz.

Jeho pojmosloví a výklad odpovídají tradi£ním sylogistickým, p°i£emº,
jak ukáºeme, v n¥kterých místech re�ektují Boole·v p°ístup. Diagramy, s je-
jichº pomocí znázor¬uje výroky, jsou obdobou Vennových2. Nazna£íme zp·-
sob, jak je p°evést na Boolovské rovnice a naopak Boolovské rovnice p°evést
na n¥.

4.1.1 Normální forma výrok·

Prvním krokem analýzy výrok·3 v Carrollov¥ systému je p°evedení do tzv.
normální formy, tedy do tvaru: znak kvantity/subjekt/spona/predikát.4

Výroky o existenci

Výrok o existenci v normální form¥ má za subjekt t°ídu existujících v¥cí.5

Má pouze dva znaky kvantity: 'n¥které' a 'ºádné'.
Kladný výrok o existenci tvrdí pouze to, ºe jeho predikát reáln¥ existuje.

Jeho podoba je: �N¥které existující v¥ci jsou ........ (dosadíme predikát).�
Záporný výrok o existenci tvrdí pouze to, ºe jeho predikát reáln¥ neexis-

tuje. Jeho podoba je: ��ádné existující v¥ci nejsou ........ (dosadíme predikát).�

2John Venn(*1834 †1923) � anglický logik. K diagram·m viz kapitolu On the Form of
Logical Proposition z jeho knihy Symbolic Logic.

3Tedy alespo¬ kategorických, kterým se v¥nuje v první knize (Symbolic Logic, Part
I). O Carrollov¥ zp·sobu zacházení s hypotetickými sylogismy si m·ºeme ud¥lat obraz z
n¥kolika dochovaných kus· druhé £ásti knihy (Symbolic Logic, Part II � Ibid. str. 229-489).
Ta byla vydána Bartelyho zásluhou, a to aº necelých osmdesát let po Carrollov¥ smrti.
Hypotetickým výrok·m se budeme zabývat v samostatné podkapitole.

4Viz Pododdíl Spona v podkapitole Whatelyho systém analýzy usuzování ve druhé
kapitole.

5Viz Symbolic Logic (Edited by William Warren Bartley III.), str. 70. Carroll si je
v¥dom problemati£nosti tohoto zp·sobu vyjád°ení. V knize Game of logic (str. 2) pokládá
otázku, zda v·bec m·ºe existovat v¥c bez vlastností, ov²em nechává ji nezodpov¥zenou.
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P°íkladem výroku o existenci v normální form¥ je výrok: �N¥které existu-
jící v¥ci jsou psi�. V jiných formách by tento výrok vypadal nap°íklad takto:
�Existují n¥jací psi,� �Jsou n¥jací psi.�

Výrok o vztahu

V první £ásti Symbolické logiky se Carroll chce v¥novat pouze t¥m, které
mají za své termíny dv¥ t°ídy stejného rodu a pojem jedné t°ídy není pln¥
obsaºen v pojmu druhé.6 Tedy kup°íkladu výrok �V²ichni tyg°i jsou savci,� v
jeho systému není p°ípustný.7

Rod, jehoº jsou oba dva termíny druhem, nazývá univerzum diskurzu.
Jeho ur£ení umoº¬uje vyjád°it slovesný predikát pomocí jmenného se spo-
nou, coº vyuºijeme p°i p°episu výroku do normální formy. Nap°íklad u v¥ty
�V²ichni psi ²t¥kají,� m·ºeme za univerzum ur£it 'bytosti' a p°epsat ji na
�V²ichni psi jsou ²t¥kající bytosti.�

Obecné p°isuzující výroky

Obecný p°isuzující výrok je podle Carrolla dvojitý výrok, který tvrdí, ºe:
1) kaºdý £len subjektu je £lenem predikátu a 2) n¥kte°í £lenové subjektu jsou
£leny predikátu.8

�áste£né odpírající výroky

�áste£ný odpírající výrok je pro Carrolla pop°ením obecn¥ kladného, tedy
dvojice výrok· �N¥kte°í £lenové subjektu jsou £leny predikátu� a ��ádní £le-
nové subjektu nejsou £leny t°ídy s odli²nosti opa£nou od predikátu.�

Je pravdivý, pokud není pravdivý první nebo druhý výrok z dvojice. Jeho
význam vystihuje v¥ta: ��ádní £lenové subjektu nejsou £leny predikátu nebo
jsou n¥kte°í £lenové subjektu £leny t°ídy s odli²nosti opa£nou od predikátu.�

6A Proposition of Relation, of the kind to be here discussed, has, for its Terms, two
Specieses of the same Genus, such that each of the two Names conveys the idea of some
Attribute not conveyed by the other. � Lewis Carroll, op.cit., str. 70.

7Tomuto typu výrok· se v¥nuje v jedné z nedochovaných £ástí druhé knihy. � Tamtéº.
8Ibid str. 74.
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4.1.2 Abstraktní forma výrok·

Zatímco Boole v Matematické analýze logiky pí²e rovnou o vyd¥lování z t°íd
pomocí symbol·, Carroll klade zna£ný d·raz na p°evád¥ní výrok· z konkrétní
do tzv. abstraktní formy. Jeho pravidla pro formalizaci jsou následující:

• Nejd°íve stanovme takové univerzum diskurzu, aby kaºdý z termín·
byl jeho druhem, a ke kaºdému termínu vybrme písmeno, jeº bude
zastupovat jeho odli²nost.

(Vezm¥me za p°íklad výrok �N¥kte°í vesni£ané jsou chrab°í,� za uni-
verzum diskurzu stanovme t°ídu lidé a °ekn¥me, ºe odli²nost subjektu
je 'vesnickost' a odli²ností predikátu je 'chrabrost'. 'Vesnickost' bude
zastupovat písmeno x a 'chrabrost' písmeno y.)

• Poté výrok p°epi²me tak, aby byl kaºdý z termín· vyjád°en pomocí
odli²nosti a t°ídy, která je univerzem diskurzu.

(Výrok �N¥kte°í vesni£ané jsou chrab°í,� p°epí²eme na �N¥kte°í vesni£tí
lidé jsou chrab°í lidé.�)

• Nakonec kaºdou odli²nost nahra¤me písmenem, které jsme jí p°edtím
p°i°adili.

(Z �N¥kte°í vesni£tí lidé jsou chrab°í lidé,� tak získáme �N¥kte°í x lidé
jsou y lidé,� coº je jiº abstraktní forma p·vodního výroku.)

• Kdyº jsme odli²nosti termínu p°i°adili n¥jaké písmeno, p°i°a¤me opa£né
odli²nosti to samé písmeno s apostrofem. P°i°adíme-li tedy n¥jaké od-
li²nosti x, opa£né p°i°a¤me x'.

• Pro jednoduchost u výrok· v abstraktní form¥ vynechávejme slovo,
které zastupuje univerzum diskurzu, a nechme termíny zastoupené pouze
písmeny.

(Nap°íklad místo výroku o existenci �N¥které v¥ci x existují,� budeme
psát �N¥která x existují,� a místo výroku o vztahu �N¥kte°í x lidé jsou
y lidé,� budeme psát �N¥která x jsou y.�)
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4.1.3 Znázorn¥ní výrok· na £tvercových diagramech

• Univerzum p°edstavujeme £tvercem.

• Podle celkového mnoºství t°íd, o nichº výroky mluví, £tverec d¥líme na
po£et odd¥lení, který je roven 2n, kde n je po£et t°íd. Diagram vytvo-
°ený pro dv¥ t°ídy nazýváme biliterální diagram (podle po£tu písmen
zastupujících t°ídy v abstraktní form¥ výroku), diagram vytvo°ený pro
t°i t°ídy nazýváme triliterální diagram atd.9

• N¥jaké t°íd¥ p°id¥líme polovinu odd¥lení. Zbývající odd¥lení p°id¥líme
t°íd¥, která jí je opa£ná. Dále p°id¥líme kaºdé nové t°íd¥ polovinu odd¥-
lení kaºdé ze t°íd, jimº jiº odd¥lení byla p°id¥lena. Zbývající p°i°adíme
té, která je nové t°íd¥ opa£ná.

• Vhodným zp·sobem znázorníme soubor výrok·.

P°edvedeme postup znázorn¥ní výrok· s jednou £i dv¥ma t°ídami.10

9Na diagramu vytvo°eném pro ur£itý po£et t°íd samoz°ejm¥ m·ºeme znázornit také
men²í po£et t°íd. Výroky o existenci vypovídající pouze o jedné t°íd¥ budeme znázor¬ovat
na biliterálním diagramu.

10Ibid., str. 244.
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Biliterální diagram

xy

x′y

x′y′

xy′

p°ívlastek odd¥lení, nebo p°ihrádky
p°i°azené t°ídám

x ............................ severní polovina
x' .......................... jiºní polovina
y ............................ západní polovina
y' .......................... východní polovina
xy ........................... severozápadní p°ihrádka
xy' ......................... severovýchodní p°ihrádka
x'y ......................... jihozápadní p°ihrádka
x'y' ........................ jihovýchodní p°ihrádka

11

Na biliterálním diagramu se výroky znázor¬ují tím, ºe se ukazuje, která
odd¥lení jsou jist¥ obsazená a která jsou jist¥ prázdná. (Nap°íklad u výroku
�N¥která x jsou y'� je jist¥ obsazená p°ihrádka pat°ící t°íd¥ xy'.)

Plný kruh (kruh s te£kou uprost°ed) uvnit° odd¥lení bude znamenat, ºe je
obsazené. Plný kruh mezi dv¥ma odd¥leními bude znamenat, ºe je obsazené
alespo¬ jedno z nich. Prázdný kruh uvnit° odd¥lení bude znamenat, ºe je
prázdné.

Znázor¬ování výrok· o existenci na biliterálním diagramu

Výroku obsahujícímu pouze jedno z písmen symolizujících p°ívlastky Carroll
°íká uniliterální. (�N¥která x existují,� ��ádná y�neexistují"atd.�) Výroku se
dv¥ma °íká biliterální.�N¥která xy�existují,� ��ádná x� nejsou y"atd.�) O vý-
roku °íká, ºe je v termínech písmen, která obsahuje, a´ uº jsou s apostrofem,
nebo bez n¥j.

11Slovo adjunct se p°ekládá jako 'dopln¥k'. Carroll ho pouºívá jako souhrnný pojem pro
vlastnosti a soubory vlastností, proto £eské 'p°ivlastek'.
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Výrok �Existují n¥jaká x,� znázorníme umíst¥ním plného kruhu na hranici,
která d¥lí severní polovinu.

Obdobn¥ znázorníme výroky: �Existují n¥jaká x',� �Existují n¥jaká y,� a
�Existují n¥jaká y'.�

Výrok �Neexistují ºádná x,� znázorníme umíst¥ním jednoho prázdného kruhu
do kaºdého z odd¥lení v severní polovin¥.

Obdobn¥ znázorníme výroky: �Neexistují ºádná x',��Neexistují ºádná y'�
a �Neexistují ºádná y'.�

Výrok �Existují n¥jaká xy,� znázorníme umíst¥ním plného kruhu do severo-
západního odd¥lení.

Obdobn¥ znázorníme výroky: �Existují n¥jaká xy',� �Existují n¥jaká x'y,�
a �Existují n¥jaká x'y'.�

Výrok �Neexistují ºádná xy,� znázorníme umíst¥ním prázdného kruhu do
severozápadního odd¥lení.

Obdobn¥ znázorníme výroky: �Neexistují ºádná xy',��Neexistují ºádná
x'y� a �Neexistují ºádná x'y'.�
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Znázor¬ování výrok· o vztahu na biliterálním diagramu

• Znázorn¥ní £áste£ného p°isuzujícího výroku.

Konverzní výroky �N¥která x jsou y,�12 a �N¥která y jsou x,� znázorníme
umíst¥ním plného kruhu do severozápadního odd¥lení.

Obdobn¥ znázorníme konverzní dvojice výrok·: �N¥která x jsou y',� �N¥-
která y' jsou x;� �N¥která x'jsou y,� �N¥která y jsou x';� �N¥která x' jsou y',�
�N¥která y' jsou x'.�

• Znázorn¥ní obecného p°isuzujícího výroku.

Znázorn¥ní výroku �V²echna x jsou y,� odpovídá tomu, ºe je evivalentní
dv¥ma výrok·m �N¥která x jsou y,� a ��ádná x nejsou y'.�

Obdobn¥ m·ºeme znázornit sedm podobných výrok·: �V²echna x jsou
y',� �V²echna x' jsou y,� �V²echna x' jsou y,� V²echna y jsou x, �V²echna y
jsou x',� �V²echna y' jsou x� a �V²echna y' jsou x'.�

12Ten je v Carrollov¥ systému ekvivalentní výroku �Existují n¥jaká xy.� Ekvivalence
ov²em nemusí být povaºována za samoz°ejmou. Carroll zmi¬uje moºné interpretace �Kdyby
existovala n¥jaká x, n¥která z nich by byla y� a �N¥která x mohou být y,� p°i£emº druhou
z nich povaºuje za vyloºen¥ nesmyslnou. � Ibid., str. 252.
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• Znázorn¥ní obecného odpírajícího výroku.

Konverzní výroky ��ádná x nejsou y,�13 ��ádná y nejsou x,� znázorníme umís-
t¥ním plného kruhu do severozápadního odd¥lení.

Obdobn¥ znázorníme konverzní dvojice výrok· ��ádná x nejsou y',� ��ádná
y' nejsou x;� ��ádná x'nejsou y,� ��ádná y nejsou x';� ��ádná x' nejsou y',�
��ádná y' nejsou x'.�

• Znázorn¥ní £áste£ného odpírajícího výroku.

Výrok �N¥která x nejsou y,� £teme tak, ºe musí platit alespo¬ jedna
z moºností: ��ádná x nejsou y,� �N¥která x jsou y'.� Kaºdou moºnost
znázorníme jedním diagramem.

Skupin¥ diagram· znázor¬ujících moºnosti °íkejme sada diagram·. 14

Výroky typu O zmi¬uje aº ve druhé, pokro£ilej²í £ásti knihy (Symbolic
Logic, Part II: Advanced). Ur£uje tam jejich indexovou formu15 a pí²e o
premisách sylogismu, v nichº se vyskytují 16. Diagramy pro n¥ neuvádí.

Pro p°ehlednost výkladu jsem roz²í°il pouºití t¥ch stávajících a zavedl
sady diagram·.

1. ��ádná x nejsou y.�

13Je ekvivalentní výroku �Neexistují ºádná xy.�
14V první knize (Symbolic Logic, Part One) Carroll rozli²uje pouze výroky A, E a I,

coº je problematické vzhledem k tvrzení existence termín· výrok·. � Ibid., str. 257. Viz
podkapitolu Základy Carrollova systému v této kapitole!

15Ibid., str. 256.
16Ibid. 257�263.
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2. �N¥která x jsou y�.�

Obdobn¥ pro sedm podobných výrok· v termínech x a y.

Interpretace biliterálního diagramu

Ve²keré informace pot°ebné k interpretaci máme k dispozici jiº v p°edchozích
oddílech, jelikoº u kaºdého diagramu je uvedeno, jaké výroky znázor¬uje.

Triliterální diagram

x′ym′

xym′

x′y′m′

xy′m′

xym

x′ym

xy′m

x′y′m

Znázor¬ování výrok· o existenci v termínech x a m nebo y a m na
triliterálním diagramu

Výrok �Existují n¥jaká xm,� znázorníme umíst¥ním plného kruhu na m°íºku,
která d¥lí vnit°ní £ást severní poloviny.
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Obdobn¥ m·ºeme znázornit sedm podobných výrok·: �Existují n¥jaká
xm',� �Existují n¥jaká x'm,� �Existují n¥jaká x'm',� �Existují n¥jaká ym,�
�Existují n¥jaká ym',� �Existují n¥jaká y'm� a �Existují n¥jaká y'm'.�

Výrok �Neexistují ºádná xm,� znázorníme umíst¥ním dvou prázdných kruh·
dovnit° odd¥lení, kaºdý do jednoho odd¥lení.

Obdobn¥ m·ºeme znázornit sedm podobných výrok· v termínech x a m
nebo y a m.

Znázor¬ování výrok· o vztahu v termínech x a m nebo y a m na
triliterálním diagramu

• Znázorn¥ní £áste£ného p°isuzujícího výroku.

Dvojici konverzních výrok· �N¥která x jsou m,� �N¥která m jsou x,� znázor-
níme stejn¥ jako �Existují n¥jaká xm.�

Obdobn¥ pro sedm podobných dvojic v termínech x a m nebo y a m.

• Znázorn¥ní obecného p°isuzujícího výroku.

Víme, ºe výrok �V²echna x jsou m,� je dvojitý výrok a je ekvivalentní dv¥ma
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výrok·m �N¥která x jsou m,� ��ádná x nejsou m',� z nichº kaºdý jiº umíme
znázornit.

Obdobn¥ pro patnáct podobných výrok· v termínech x a m nebo y a m.

• Znázorn¥ní obecného odpírajícího výroku.

Dvojici konverzních výrok· ��ádná x nejsou m,� ��ádná m nejsou x,� zná-
zorníme stejn¥ jako �Neexistuje ºádné xm.�

Obdobn¥ pro sedm podobných dvojic v termínech x a m nebo y a m.
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• Znázorn¥ní £áste£ného odpírajícího výroku.

Výrok �N¥která x nejsou m,� £teme tak, ºe musí platit alespo¬ jedna z ná-
sledujících dvou moºností: ��ádná x nejsou m,� �N¥která x jsou m'�. Kaºdou
moºnost znázorníme jedním diagramem.

1. ��ádná x nejsou m.�

2. �N¥která x jsou m�.�

Obdobn¥ pro patnáct podobných výrok· v termínech x a m nebo y a m.

Znázor¬ování dvou výrok· o vztahu - jednoho v termínech x a m
a druhého v termínech y a m na jednom diagramu

Dva výroky, které bude t°eba znázornit, budou vºdy jeden v termínech x a
m, a druhý v termínech y a m.

Kaºdý výrok z dvojice znázorníme tak, jak jsme si ukázali. Kdyº je t°eba
znázornit obecný p°isuzující výrok, rozd¥líme ho na dva výroky, jimº je ekvi-
valentní. Kdyº musíme znázornit na jednom diagramu výroky, z n¥které jsou
£áste£né p°isuzující a jiné na obecné odpírající, znázor¬ujeme nejd°íve odpí-
rající. To nás n¥kdy uchrání p°ed situací, kdy nejd°íve umístíme plný kruh
na m°íºku mezi dv¥ma odd¥leními a následn¥ zjistíme, ºe je t°eba p°esunout
jej do jednoho z nich.
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Interpretace - v termínech x a y - triliterálního diagramu

K interpretaci je zpo£átku vhodné p°ená²et informace z triliterálního dia-
gramu na biliterální a z n¥j vy£íst ºádané výroky. Po chvíli cviku jiº sta£í
pouºívat samotný triliterální diagram a výsledek £íst pouze z n¥j.

interpretace - v termínech x a y - sady diagram·

P°i interpretaci sady (dvou £i více) diagram· zobrazujících moºnosti postu-
pujme následujícím zp·sobem:

• Kaºdý diagram interpretujme zvlá²´.

• Pokud je n¥jaký výrok znázorn¥n na kaºdém z nich, je znázorn¥n celou
sadou. Pokud je na kaºdém z diagram· alespo¬ jedna ze dvou moºností
uvozujících £áste£ný záporný výrok o vztahu, je tento výrok znázorn¥n
celou sadou.

• Pokud neplatí ani jedna ze dvou vý²e uvedených moºností, pak sada
neznázor¬uje ºádný z výrok· A, E, I, O.

Nazna£ení zp·sobu p°evedení Carrollových diagram· na Booleovy
rovnice a naopak

Diagram m·ºeme zapsat jako logický sou£et odd¥lení, tedy biliterální jako
xy+xy′+x′y+x′y′, triliterální jako xyz+xyz′+xy′z+xy′z′+x′yz+x′yz′+
x′y′z + x′y′z′ atd. P°i£emº x′ je totéº, co 1 − x. Libovolnou £ást diagramu
m·ºeme zapsat logickým sou£tem p°íslu²ných odd¥lení.

Skute£nost, ºe diagram odpovídá Univerzu, vyjád°íme rovnítkem mezi
symbolem Univerza a logickým sou£tem v²ech odd¥lení, tedy nap°. rovnicí
xy+xy′+x′y+x′y′ = 1 u biliterálního diagramu. Obdobn¥ m·ºeme vyjád°it
rovnosti libovolných t°íd, tedy také libovolných £ástí diagramu.

Prázdnost n¥jaké £ásti diagramu vyjád°íme rovnítkem mezi jejím zápi-
sem a symbolem prázdné t°ídy. Neprázdnost ustanovením n¥jaké "vn¥j²í"
neprázdné t°ídy a rovnítkem mezi jejím symbolem a vyjád°ením £ásti dia-
gramu.

Booleovu rovnici tvaru α = 0 znázorníme diagramem vyjad°ujícím prázd-
nost t°ídy symbolizované α. Rovnici tvaru α = β m·ºeme zapsat jako sou-
stavu α(1− β) = 0, β(1− α) = 0 a tu znázornit na diagramu.
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4.1.4 Indexová forma výrok·

Výrazy v indexové form¥ jsou velice podobné rovnicím a nerovnicím s nulou
na jedné stran¥, které vypovídají o prázdnosti a neprázdnosti t°íd.

Indexová forma p°isuzujícího výroku o existenci

Výraz x1 je indexovou formou výroku �Existují n¥jaká x.�17 V Boolov¥ sys-
tému by se zapsal rovnicí v = x, kde v 6= 0.

Výraz xy1 je indexovou formou výroku �Existují n¥jaká xy.� V Boolov¥
systému by se zapsal nerovnicí v = xy, kde v 6= 0.

T¥mto výrok·m Carroll °íká entity18.

Indexová forma odpírajícího výroku o existenci

Výraz x0 je indexovou formou výroku �Neexistují ºádná x.� V Boolov¥ sys-
tému by odpovídal rovnici x = 0.

Výraz xy0 je indexovou formou výroku �Neexistují ºádná xy,�, v Boolov¥
systému by odpovídal rovnici xy = 0.

T¥mto výrok·m Carroll °íká nulity19.

Symboly v indexové form¥

• Symbol † znamená: a zárove¬ .

(Tedy �ab1†cd0� znamená �N¥která ab existují a neexistují ºádná cd.�)

• Symbol ¶znamená: by, pokud by byl pravdivý, dokazoval.

(Tedy �x0 ¶xy0� znamená: výrok �Neexistují ºádná x,� by, pokud by byl
pravdivý, dokazoval výrok �Neexistují ºádná xy.�)

• Symbol § znamená: nebo .

(Tedy �ab1§cd0� znamená �N¥která ab existují nebo neexistují ºádná
cd.�)20

17Let us agree that x1 shall mean "Some existing things have the Attribute x,"i.e. (more
brie�y) "Some x exist,. . . " � Ibid., str. 119.

18Tamtéº.
19Tamtéº.
20Ibid., str. 256. Jedná se o nevylu£ovací nebo!
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O dvou písmenech, která jsou ob¥ s apostrofem nebo ob¥ bez n¥j, Carroll
°íká, ºe mají stejná znaménka nebo ºe jsou stejná. O dvou písmenech, z
nichº je jedno s apostrofem a druhé bez, °íká, ºe mají odli²ná znaménka
nebo ºe jsou odli²ná.

Indexová forma výrok· o vztahu

• Indexová forma výroku �N¥která x jsou y,� je xy1.

• Indexová forma výroku �V²echna x jsou y,� je x1†xy′0.
Jde o zápis v¥ty �Existují n¥jaká x a ºádná z nich nemají vlastnost y'�.

• Indexová forma výroku ��ádná x nejsou y,� je xy0.

• indexová forma výroku �N¥která x nejsou y,� je xy0§xy′1.
Jde o zápis v¥ty �Neexistují ºádná xy nebo existují n¥jaká xy′�

Carroll ustanovuje pravidlo, ºe indexy p·sobí na písmena (pop°ípad¥ sku-
piny písmen) která jim p°edcházejí. Výrok �V²echna x jsou y,� díky n¥mu
m·ºeme zapsat výrazem x1y

′
0.

Pro výrok �N¥která x nejsou y,� pouºívá zkratku x0y1, která nazna£uje,
ºe x nemusí existovat a výrok je opakem výroku v A.

4.1.5 Sylogismy

Soud¥lné t°ídy

O t°íd¥, kdyº jsme ji získali vyd¥lením, Carroll °íká, ºe je soud¥lná21 s kaºdou
t°ídou získanou týmº vyd¥lením. Kaºdá t°ída je tedy soud¥lná sama se sebou
a se svým dopl¬kem v Univerzu.

Carrollovo ur£ení sylogism·

Za sylogismus Carroll povaºuje se°azenou trojici výrok· o vztahu takových,
ºe v²echny jejich termíny jsou druhy toho samého rodu, kaºdé dva z nich
mezi sebou obsahují soud¥lné t°ídy a první dva z nich jsou takové, ºe pokud
ony by byly pravdivé, byl by pravdivý i zbývající t°etí výrok.

21codivisional � Ibid, str. 62.
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N¥jaký rod, jehoº je v²ech ²est £len· druhem, stanovuje Univerzem dis-
kurzu. Dv¥ma soud¥lným termín·m, které se nevyskytují v záv¥ru, °íká eli-
minandy (angl. eliminands), dv¥ma, které se tam vyskytují °íká retinendy
(angl. retinends). Tím re�ektuje Boole·v zp·sob odvozování záv¥ru pomocí
eliminace.

Postup odvození záv¥ru z premis

Carroll·v postup odvození záv¥ru ze dvou premis vyjád°ených v b¥ºné °e£i
spo£ívá v jejich p°evedení do abstraktní formy, zaznamenání ve²kerých infor-
mací o t°ídách na triliterální diagram a posléze jeho interpretace s ohledem
na retinendy. Jak jiº bylo nazna£eno, samotné odvození odpovídá Boolov¥
eliminaci.

Carrollova pravidla postupu jsou následující:

1. Ur£i Univerzum diskurzu.

2. Vytvo° slovník tak, ºe ud¥lá² z m a m (nebo m a m') zástupce dvojice
soud¥lných t°íd a z x (nebo x') a y (nebo y') zástupce dal²í dvou.

3. P°eloº navrºené premisy do abstraktní formy.

4. Spole£n¥ je znázorni na triliterálním diagramu (pop°ípad¥ sad¥ trilite-
rálních diagram·).

5. Zjisti, který výrok v termínech x a y, pokud n¥jaký, je na diagramu
(sad¥) znázorn¥n.

6. P°eloº výsledek do konkrétní formy.

4.1.6 Formule pro °e²ení problém· v sylogismech

Vypracováním záv¥ru záv¥r dané dvojice premis a zápisem sylogismu v in-
dexové form¥ získáme vzorec, pomocí kterého m·ºeme bez nutnosti znovu
pouºívat diagramy najít záv¥r kterékoli dvojice premis se stejnou indexovou
formou.22

Carroll vypracovává záv¥ry pro p¥t odli²ných forem dvojic premis. Typ·m
dvojic premis °íká �gury23:

22Ibid., str. 122,258
23Vidíme, ºe Carrollovo pouºití slova �gura neodpovídá tradi£nímu.
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4.1.7 Carrollovy �gury pro dvojice premis sylogism·

Figura I

Figura zahrnuje kterékoli dv¥ premisy, jeº jsou ob¥ nulity a obsahují odli²né
eliminandy.

Pokud se v premisách tvrdí o jakémkoli retinendu, ºe existuje, tvrdí se to
i v záv¥ru. Dostáváme tedy t°i varianty Fig. I:
(α) - kde se v premisách o ºádném retinendu netvrdí, ºe existuje,
(β) - kde se v premisách o jednom retinendu tvrdí, ºe existuje,
(γ) - kde se v premisách o obou retinendech tvrdí, ºe existují.

Vzorová formule k zapamatování je:

• "xm0†ym′0 ¶xy0".

Pravidla k zapamatování jsou:

1. dv¥ nulity s odli²nými eliminandy vyst°ídá nulita, v níº si oba retinendy
zachovají svá znaménka,

2. pokud se v premisách o n¥kterém retinendu tvrdí, ºe existuje, tvrdí se
to také v záv¥ru.

Figura II

Figura zahrnuje kterékoli dv¥ premisy, z nichº jedna je nulita a dal²í entita
a jeº obsahují stejné eliminandy.

Vzorec k zapamatování je:

• "xm0†ym1 ¶x′y1".

Pravidlo k zapamatování je:

• nulitu a entitu se stejnými eliminandy vyst°ídá entita, v níº retinend s
nulitou zm¥ní své znaménko.
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Figura III

Figura zahrnuje kterékoli dv¥ premisy, pro n¥º platí: ob¥ jsou nulity, ob¥
obsahují stejné eliminandy a alespo¬ jedna z nich tvrdí o svém eliminandu,
ºe existuje.

Schéma vzorce k zapamatování je:

• "xm0†ym0†m1 ¶x′y′1"

Pravidlo k zapamatování je:

• dv¥ nulity, jeº obsahují stejné eliminandy a alespo¬ jedna z nich tvrdí
o svém eliminandu, ºe existuje, vyst°ídá entita, v níº oba retinendy
zm¥ní svá znaménka.

Figura IV

Figura zahrnuje formule, z nichº jedna je nulita, jeº netvrdí existenci elimi-
nandu, a druhá je kombinovaná.

Vzorec k zapamatování je:

• "xm0†y0m1 ¶y0x′1"

Pravidlo k zapamatování je:

• dvojici premis, z nichº jedna je nulita a druhá je kombinovaná for-
mule, vyst°ídá kombinovaná formule, v níº retinend z nulity zm¥ní své
znaménko a o retinendu, o n¥mº se v premisách tvrdilo, ºe nemusí
existovat, se totéº tvrdí dál.

Figura V

Figura zahrnuje formule, z nichº jedna je nulita, jeº tvrdí existenci elimi-
nandu, a druhá je kombinovaná.

Vzorec k zapamatování je:

• "m1x0†m0y1 ¶x′y1"

Pravidlo k zapamatování je:
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• dvojici premis, z nichº jedna je nulita, jeº tvrdí existencí eliminandu, a
druhá je kombinovaná formule, vyst°ídá entita, v níº retinend z nulity
zm¥ní své znaménko.

4.1.8 Klamy

Pro Carrolla jsou klamy dvojice výrok·, které jsou navrºeny jako premisy
sylogismu, a p°itom nedávají ºádný záv¥r odli²ný od n¥jaké z premis.24 Mo-
hou být odhaleny metodou diagram· tak, ºe je znázorníme na triliterálním
diagramu nebo na sad¥ diagram· a zjistíme, ºe nedávají ºádnou informaci, jiº
bychom mohli p°enést na biliterální diagram, pop°ípad¥ ze sady biliterálních
diagram· nevy£teme ºádný nový výrok. Jestli je n¥jaká dvojice výrok· klam
zjistíme také tak, ºe na ni nep·jde pouºít ºádná z �gur I-V.25 Podobn¥ jako
s platnými sylogismy m·ºeme ale i zde nalézt ur£ité formy dvojic výrok· a k
nim dále odkazovat p°i hledání klam·. Tyto formy klam· jsou £ty°i. U kaºdé
z nich se ukáºe, ºe nedává ºádný záv¥r.
Jsou to následující:

• klamy se stejnými eliminandy o nichº se netvrdí, ºe existují;

• klamy s odli²nými eliminandy a premisou, která je entita;

• klamy s dv¥ma premisami, které jsou entity;

• klamy s odli²nými eliminandy tvo°ené nulitou a kombinovanou formulí.

4.1.9 Carroll·v obecný postup s danou dvojicí výrok·

P°edpokládejme, ºe p°ed sebou máme dva výroky o vztahu, které mezi sebou
obsahují dvojici soud¥lných t°íd, a p°ejeme si zjistit, zda z nich vyplývá n¥-
jaký záv¥r. A pokud ano, jak vypadá. Nejprve je, pokud je to nutné, zapí²eme
v indexové form¥, a poté postupujeme takto:26

1. Prozkoumáme jejich indexy, abychom vid¥li, zda jsou (a) dv¥ nulity,
(b) nulita a entita, (c) dv¥ entity, (d) alespo¬ jedna z nich je kombino-
vaná formule.

24Carrollovo vymezení klam· je tedy zna£n¥ uº²í neº Whatelyho � odpovídá jeho vy-
mezení logických.

25Ibid., str. 130, 262.
26Ibid., str. 131.
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2. Pokud jsou to dv¥ nulity, podíváme se, zda jsou jejich eliminandy od-
li²né, nebo stejné. Pokud jsou jejich eliminandy odli²né, jde o p°ípad
�g. I. Následn¥ prozkoumáme jejich retinendy, abychom vid¥li, zda se
o n¥kterém z nich tvrdí, ºe existuje. Pokud se alespo¬ o jednom reti-
nendu tvrdí, ºe existuje, jedná se o p°ípad �g. I (β), pokud se to tvrdí o
obou, jedná se o p°ípad �g. I (γ). Pokud jsou jejich eliminandy stejné,
prozkoumáme je, abychom vid¥li zda se o n¥jakém z nich tvrdí, ºe exis-
tuje. Pokud ano, jde o p°ípad �g. III, pokud ne, jde o klam se stejnými
eliminandy o nichº se netvrdí, ºe existují.

3. Pokud jsou jedna nulita a druhá entita, prozkoumáme jejich eliminandy,
abychom vid¥li, zda jsou stejné, nebo odli²né. Pokud jsou jejich elimi-
nandy stejné, jde o p°ípad �g. II, pokud ne, jde o klam s odli²nými
eliminandy a premisou, která je entita."

4. Pokud jsou ob¥ entity, jde o klam se dv¥ma premisami, které jsou entity.

5. Pokud je jedna z nich kombinovaná formule a druhá nulita, zjistíme,
jestli jsou eliminandy stejné. Pokud ano, podíváme se, zda se o reti-
nendu v nulit¥ tvrdí, ºe existuje. Pokud se tak tvrdí, jedná se o �g. V,
pokud ne, jedná se o �g. IV. Pokud jsou eliminandy odli²né, jedná se o
klam s odli²nými eliminandy tvo°ený nulitou a kombinovanou formulí.

6. Pokud je jedna z nich kombinovaná formule a druhá entita, jedná se
o p°ípad podobný tomu se dv¥ma entitami, jelikoº v jedné ze dvou
posuzovaných moºností budou práv¥ jen dv¥ entity.

7. Pokud jsou ob¥ kombinované formule, jedná se o obdobu p°ípadu s
kombinovanou formulí s entitou, p°i£emº ve dvou p°ípadech z osmi
narazíme na dv¥ entity.

4.2 Hypotetické výroky

K hypotetickým výrok·m Carroll p°istupuje velice zajímav¥. A£koli mu je
dob°e známá výroková interpretace Boolovy algebry, v¥nuje velké mnoºství
£asu a prostoru zdánliv¥ triviálním otázkám typu: M·ºe hypotetický výrok,
jehoº podmínka je nepravdivá, být legitimní? 27.

27Ibid., str. 442
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O Carrollov¥ postoji k hypotetickým výrok·m vypovídá p°íb¥h spojený
s jeho slavným Paradoxem holi£ství28. Paradox zní ve stru£nosti takto:

• Kdyº je Carr venku, pak kdyº je Allen venku, je Brown doma.

• Kdyº je Allen venku, je venku i Brown.

Carroll o n¥m vedl dlouhodobý spor s Oxfordským profesorem logiky
Johnem C. Wilsonem29, který byl p°esv¥d£ený, ºe z výrok· plyne záv¥r �Carr
nem·ºe být venku.�

Kdyby byl pravdivý výrok �Carr je venku�, musely by sou£asn¥ platit
výroky �Kdyº je Allen venku, je Brown doma� a �Kdyº je Allen venku, je
venku i Brown,� coº by podle n¥j bylo absurdní. Carroll se ho neúsp¥²n¥
snaºil p°esv¥d£it, ºe výroky jsou slu£itelné, pokud zárove¬ platí výrok �Allan
je doma.�

Po jisté dob¥ Wilson p°ijal, £i spí²e pochopil, materiální implikaci a
Carroll znejist¥l v otázce hypotetických výrok·. Bartley cituje jeho vyjá-
d°ení z doby n¥kolik m¥síc· po ukon£ení korespondence na toto téma: �Po
dlouhých nocích strávených p°emý²lením nad tajemstvími obest°eným problé-
mem hypotetických výrok· jsem dosp¥l k p°esv¥d£ení, ºe jsou jich dva druhy
� v prvním z nich je antecedent nezávislý na výroku a ve druhého nikoli.�30

O jaký typ nezávislosti se jedná, dále nespeci�kuje,31 ov²em pozornost si
zaslouºí samotný zp·sob, jakým k t¥mto výrok·m p°istupuje.

4.3 Základy Carrollova systému

4.3.1 Jak je to s pravidly a se skute£ností?

Lewis Carroll ve svém výkladu stanovuje pravidla ur£ující reálnost termín·.
�áste£ný p°isuzující výrok podle nich tvrdí, ºe jsou n¥jaké existující v¥ci,
které jsou £leny subjektu a zárove¬ £leny predikátu. Obecný odpírající tvrdí,
ºe nejsou ºádné existující v¥ci, které by byly £leny subjektu a zárove¬ £leny

28Barber-Shop Paradox � Ibid., str. 428.
29W.W. Bartley spor zprost°edkovává v editorské poznámce k paradoxu. � Ibid., str.

444-448.
30"My night's thinking over the very puzzling subject of 'Hypotheticals' seems to have

evolved a new idea � that there are two kinds, (1) where the Protasis is independent of
the Hypothetical, (2) where it is dependent on it. � Ibid., str. 448

31Tamtéº.
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predikátu. Obecný p°isuzující výrok obsahuje £áste£ný p°isuzující, pro£eº
také tvrdí, ºe kaºdý z jeho termín· je reálný.32

Pravidla ozna£uje za arbitrární a pozd¥ji k nim je²t¥ dodává, ºe je na
kaºdém, aby si ur£il svá, konzistentní se sebou navzájem a uznávanými fakty
logiky.33

Slovo arbitrární nazna£uje jistou míru volnosti. Pokusme se rozmyslet,
nakolik je logik svobodný p°i ur£ování pravidel svého systému. P°itom si
p°edstavme dva extrémní p°íklady tv·rce.

První, naprosto opatrný, lehkováºný £i cynický, je ur£uje jako pravidla
stolní hry, p°i£emº mu m·ºe a nemusí záleºet alespo¬ na tom, aby nedochá-
zelo k jejich st°etu. Druhý, naprosto optimistický, v¥°í, ºe dokonale zachycují
zákonitosti poznávání, usuzování, jazyka £i £ehokoli jiného, pro co jsou ur-
£ena.

�ádný ze £ty° logik·, jimº jsem se v¥nuje tato práce, se myslím nepodobá
ani jednomu z p°íklad·. Ty jsou také spí²e absurdní. Ov²em myslím si, ºe
optimismus i opatrnost k vytvá°ení systém· pat°í.

Whately se k pravidl·m vyjad°oval pom¥rn¥ jednozna£n¥34 a bezpochyby
v¥°il, ºe odpovídají zp·sobu, jakým usuzujeme. Ov²em myslím si, ºe jeho
d·raz na pravidla usuzování m·ºeme chápat jako obhajobu samotné snahy
zachytit jej, nalézt jeho zákonitosti, vyzna£it ho jako téma.35

Boole·v logický kalkul je interpretací algebry. Nabízelo by se °íci, ºe si
jen vybíral p°im¥°ená pravidla. A zdálo by se, k logice p°istupoval voln¥ji neº
Whatley. Tak tomu ale zdaleka nebylo.36

V následujících podkapitolách se pokusím nazna£it moºná pochopení ar-
bitrárnosti pravidel s ohledem na Carroll·v výklad.

4.3.2 Arbitrární jako libovolná

Pro za£átek °ekn¥me, ºe se slovem arbitrární myslí 'libovolná'. Pro t°i druhy
výrok·37 a moºnosti tvrdí/netvrdí máme osm rovnocenných sad pravidel a

32Ibid., str. 76.
33Ibid., str. 232.
34Viz kapitolu Základ a opodstatn¥ní pravidel.
35One of the chief impediments to the attainment of a just view of the nature and

object of Logic, is the not fully understanding, not keeping in mind, the SAMENESS of
reasoning-process in all cases. � Richard Whatley, op. cit., str. 26.

36Viz kapitolu Základy Booleova systému.
37Výrok v O nebereme v potaz. Jak jiº bylo uvedeno, Carroll ho s ohledem na výrok

v A povaºuje za disjunkci dvou moºností, p°i£emº jedna z nich je výrokem v E a druhá
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m·ºeme si vybrat kteroukoli z nich.

1. výrok v I tvrdí, výrok v A tvrdí, výrok v E tvrdí,

2. výrok v I tvrdí, výrok v A tvrdí, výrok v E netvrdí,

3. výrok v I tvrdí, výrok v A netvrdí, výrok v E tvrdí,

4. výrok v I tvrdí, výrok v A netvrdí, výrok v E netvrdí,

5. výrok v I netvrdí, výrok v A tvrdí, výrok v E tvrdí,

6. výrok v I netvrdí, výrok v A tvrdí, výrok v E netvrdí,

7. výrok v I netvrdí, výrok v A netvrdí, výrok v E tvrdí,

8. výrok v I netvrdí, výrok v A netvrdí, výrok v E netvrdí.

Nevhodné sady pravidel

Sady pravidel ov²em rovnocenné nejsou � Carroll postupn¥ vylou£í sedm sad
nevhodných k pouºití.38

Vychází z toho, ºe obecný p°isuzující výrok je obsahuje £áste£ný a zamítá
tak sady 3, 4, 6 a 7. Sady 1, 5 a 8 vylu£uje následující úvahou:

�ekn¥me, ºe by £áste£ný p°isuzující i obecný odpírající výrok tvrdily
reálnost svých termín·. Vezm¥me výrok �N¥která xy jsou z.� Ten tvrdí, ºe
t°ída xy je reálná. Dále vezm¥me výrok ��ádná xy nejsou z,� který také tvrdí,
ºe t°ída xy je reálná. P°itom práv¥ jeden z t¥chto výrok· musí být pravdivý.
V kaºdém p°ípad¥ je tak pravdivý výrok �N¥která x jsou y,� coº je absurdní.39

výrokem v I. Kdyby tvrdil existenci svých termín·, m¥ly by ji zárove¬ tvrdit oba zmín¥né
druhy výrok· a ²lo by o p°ípad 1 £i 5.

38Ibid., 232-238.
39Carroll upozor¬uje (Ibid., str. 251.), ºe stejn¥ sporná se m·ºe zdát dvojice výrok·

�V²echna xy jsou z,� �N¥která xy jsou ne−z�. Povaºujeme-li tyto dva výroky za kontradik-
torické, v kaºdém p°ípad¥ platí, ºe n¥která x jsou y. Podle Carrolla ov²em kontradiktorické
nejsou. Jeho vysv¥tlení je následující:
Vzhledem ke vztahu mezi t°ídou xy a t°ídami z a ne− z máme £ty°i moºné stavy v¥cí:

1. n¥která xy jsou z a n¥která jsou ne− z,

2. n¥která xy jsou z a ºádná nejsou ne− z,

3. ºádná xy nejsou z a n¥která jsou ne− z,

4. ºádná xy nejsou z a ºádná nejsou ne− z.
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�ekn¥me, ºe by £áste£ný p°isuzující výrok reálnost svých termín· netvr-
dil, zatímco obecný p°isuzující a obecný odpírající ano. Carroll uvádí, jak
by mohl vypadat rozhovor rozhovoru s £lov¥kem, který by se drºel takových
pravidel:

Carroll : �Zdalipak jste jiº, Jonesi, zahájili jste provoz svého klubu?�
Jones (Mne si ruce.): �Jist¥ T¥ bude zajímat, ºe n¥kte°í £lenové (V²imni

si, ºe °íkám pouze �n¥kte°í�.) jsou milioná°i! Zavaleni bohatstvím, m·j milý.�
Carroll : �To zní dob°e. A kolik £len· se jiº p°ihlásilo?�
Jones (Zírá.): �V·bec ºádní. Je²t¥ jsme nezahájili provoz. Copak bychom

m¥li?�
Carroll : �Pro£. . . Inu, myslel jsem, ºe jsi °íkal, ºe n¥kte°í ze £len·��
Jones (pohrdav¥): �Nejspí² si neuv¥domuje², ºe pracujeme podle striktn¥

logických zásad. �áste£ný výrok netvrdí existenci svých subjekt·. Cht¥l jsem
prost¥ °íci, ºe jsme vytvo°ili pravidlo nep°ijímat £leny dokud nebudeme mít
alespo¬ t°i kandidáty s p°íjmem nad deset tisíc liber ro£n¥.�

Carroll. �Ach, tak tohle jsi cht¥l °íci. Dobrá, pov¥z mi, jak vypadají ostatní
pravidla.�

Jones : �Dal²ím pravidlem je nep°ijmout nikoho, kdo byl sedmkrát usv¥d-
£en z pad¥lání.�

Carroll : �A nechce², p°edpokládám, °íci, ºe váºn¥ existují takoví lidé?�
Jones : �Ale naopak! Vºdy´ práv¥ to chci °íci! Neví², ºe obecný odpírající

výrok tvrdí existenci svého subjektu? Samoz°ejm¥ jsme se p°ed vytvo°ením
takového pravidla ujistili, ºe n¥kolik podobných lidí opravdu ºije.�

Rozhovor ukazuje, jak nerozumné by bylo pouºívat pátou sadu pravidel.

�ekn¥me, ºe by ºádný ze t°í druh· výroku netvrdil reálnost svých ter-
mín·. V takovém p°ípad¥ by ne²lo pouºít obrat prostý a zpochybnila by se
platnost sylogismu darapti. Pouºití osmé sady by bylo podobn¥ nerozumné
jako pouºití páté a navíc odporovalo tradi£n¥ uznávaným fakt·m logiky.

Druhý z t¥chto stav· odpovídá výroku �V²echna xy jsou z,� t°etí odpovídá výroku �Ne-
existují ºádná xy,� a £tvrtý odpovídá výroku �Neexistují ºádná xy.� Z t¥chto £ty° stav·
v¥cí musí být jeden pravdivý a zbývající t°i nepravdivé. Kontradiktorické (opa£né) tvrzení
k výroku �V²echna xy jsou z,� je �Jeden ze stav· 1,3,4 je pravdivý.� Výroku �N¥která xy
jsou ne− z,� odpovídá tvrzení �Jeden ze stav· 1,3 je pravdivý.� Není-li pravdivý ºádný z
výrok· �V²echna xy jsou z� a �N¥která xy jsou ne− z,� je pravdivý £tvrtý stav v¥cí.
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4.3.3 Arbitrární jako libovolná s omezením

Carroll tedy jist¥ nechce tvrdit, ºe pravidla m·ºeme stanovit libovoln¥. S
ohledem na p°edchozí £ást se zdá, ºe "logicky"vylou£il ²est sad pravidel a ze
dvou zbývajících si vybral tu, jejíº pouºívání mu p°ijde rozumn¥j²í. P°itom
mohl vybrat t°eba pátou sadu, která se sice nezdá být p°íli² vhodná k pouºití,
ale není sporná. Tak to ale nejspí² není.

�ekn¥me nyní, ºe slovem arbitrární myslí 'libovolná s omezením'. Pravidla
m·ºeme stanovit libovoln¥, ov²em s ohledem na jejich konzistenci se sebou
navzájem a s tradi£ními fakty logiky. Libovolným stanovením se zde p°itom
nemyslí volba z n¥kolika sad pravidel. 'Libovolná' zde znamená cosi jako
'nikoli jediná správná'.

Dosp¥li jsme k odpov¥di na otázku, co Carroll míní arbitrárností svých
pravidel. Jist¥ je velmi nejasná a musíme ji dále up°es¬ovat, p°esto si myslím,
ºe na n¥jaké "úrovni up°esn¥ní" bude p°ijatelná. Ov²em nesouhlasím s ní.

4.3.4 Arbitrární jako co moºná nejlep²í

Domnívám se, ºe kdyº Carroll ozna£uje svá pravidla za arbitrární, má na
mysli, ºe na nich samotných v podstat¥ nezáleºí. Podstatný je d·vod, pro£
vypadají tak, jak vypadají, a zda dob°e slouºí svému ú£elu.

Myslím si, ºe sama o sob¥ pro n¥j nejsou tolik d·leºitá, jako to to, co
je zakládá. Coº, zdá se mi, ukazuje v p°edmluv¥40, kdyº uvádí, pro£ zvolil
ur£itou formu za �normální formu výroku o existenci�. Pí²e:
�V kapitole o výrocích o existenci jsem p°ijal novou normální formu, v níº je
t°ída, jejíº existence se potvrzuje nebo popírá, povaºována za predikát, nikoli
subjekt výroku. Tím jsem se vyhnul velice subtilní nesnázi spojené s uºíváním
druhé formy. Tyto subtilní nesnáze patrn¥ leºí u ko°ene kaºdého stromu po-
znání a poradit si s nimi je neskonale obtíºn¥j²í, neº vy°e²it problém, který
se objeví na n¥jaké z vy²²ích v¥tví. Nap°íklad problémy se £ty°icátou sed-
mou Euklidovou v¥tou se budou zdát pouhou d¥tskou hrou, porovnáme-li je
s du²evním utrpením provázejícím snahu promyslet esenciální povahu rovné
£áry. A obtíºe spojené s problémem "p¥ti lhá°·", . . . , jsou "nicotné, lehké
jako vzduch", v porovnání s otázkou �Co je to v¥c.��

Zdánliv¥ opa£n¥ se k problému vyjad°uje v dodatku41, kdyº mluví o spon¥
výroku: �Auto°i a edito°i typických logických u£ebnic � jimº budu (Ov²em bez

40Ibid., str. 55.
41Ibid., str. 232.
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úmyslu urazit je!) °íkat 'oni logici' � se k tomuto p°edm¥tu stav¥jí mnohem
opatrn¥ji, neº je t°eba. O spon¥ výroku mluví "se zatajeným dechem", skoro
jako kdyby se jednalo o ºivou bytost, která je sama schopna deklarovat, co
chce znamenat. A my, ubohá lidská stvo°ení, musíme pátrat po tom, jaká
je její svrchovaná v·le, a podrobit se jí. V opozici k tomuto pohledu tvrdím,
ºe kaºdý autor knihy má výsostné právo p°ipsat kaºdému slovu £i slovnímu
spojení význam, jaký chce. Kdyº narazím na autora, který v úvodu knihy
pí²e:�Nech´ je rozum¥no, ºe slovem £erná budu vºdy myslet 'bílá' a naopak,
pravidlo pokorn¥ p°ijmu, jakkoli se mi bude zdát neuváºené.��

Z obou citovaných pasáºí je patrné, jakým zp·sobem se Carroll staví k
problém·m, které povaºuje za d·leºité. P°istupuje k nim s nejv¥t²í opatrností
a snaºí se o co moºná nejlep²í °e²ení. P°itom si je ale v¥dom toho, ºe ºádné
není de�nitivní a úpln¥ správné.

Pravidla pro n¥j hrají d·leºitou roli. Jsou základními stavebními ka-
meny jeho symbolické logiky. Díky tomu, ºe jsou stanovena, je práce se sylo-
gismy a sority vícemén¥ strojovou £inností. Na stromu poznání, kdyº pouºiji
Carrollovo p°irovnání, se v²ak vyskytují na vy²²ích v¥tvích, nikoli u ko°ene.

4.4 Význam °e£eného

Myslím si, ºe Carroll pravidla pod°izuje zám¥ru, jímº je co nejlépe postihnout
význam °e£eného.

Aby bylo moºné pracovat se sylogismy a sority pomocí jeho metody, je
nutné stanovit pravidla p°ikládání hodnoty r·zným typ·m výrok· a zavést
spoustu zjednodu²ení, nap°íklad redukci na normální formu. Zjednodu²ování
je nutným zlem a Carroll se snaºí, aby jeho následky byly co nejmen²í � bere
ohled na skute£nost.
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Kapitola 5

Záv¥r, seznam pouºitých zdroj·,

abstrakt a klí£ová slova

5.1 Záv¥r

V první kapitole byly vyloºeny základy sylogistiky podle u£ebnice Henryho
Aldriche. V dal²ích byly v návaznosti p°edvedeny logické systémy arcibis-
kupa Richarda Whatelyho, George Boolea a Lewise Carrolla. Na p°íslu²ných
místech bylo ukázáno, jakým zp·sobem se tito auto°i stav¥jí k významným
témat·m sylogistiky, jimiº jsou výklad kategorických a hypotetických výrok·,
zacházení s klamy, formy sylogism· a jejich odvozování a dal²í.

V kapitole o Richardu Whatelym byla nazna£ena motivace Whatelyho
ur£ení základ·, citována jeho normativní teze redukovatelnosti usuzování na
sylogismy a v oddílu Dodatek k základ·m Whatelyho systému zpochybn¥na
d·leºitost Bartleyho teze o revolu£ní zm¥n¥ paradigmatu p°i p°echodu od
tradi£ní k Booleovské logice. Oddíl Indukce se v¥noval Whatelyho charak-
terizaci dvou typ· indukce a odmítnutí pohledu na ni jako na alternativu
sylogismu.

Ve t°etí kapitole byly p°edvedeny základy Booleova algebraického systém
a dva zp·soby jeho interpretace � jeden pro kategorické a druhý pro hypote-
tické výroky. V podkapitole Obraty výrok· byla p°edstavena obecná pravidla
pro transformaci výrok·. V poslední podkapitole bylo p°edvedeno Booleovo
°e²ení obecných výb¥rových rovnic.

Ve £tvrté kapitole byly p°edvedeny Carrollova formalizace výrok·, metoda
analýzy pomocí £tvercových diagram· a indexová forma zápisu výroku, která
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je obdobou Booleovy rovnice. V poslední podkapitole byl rozveden Carroll·v
pojem arbitrárnosti pravidel v systému.
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5.3 Abstrakt a klí£ová slova, Abstract and Key-
words

P°echod od tradi£ní aristotelské logiky k Boolovské je dle amerického �losofa
W. W. Bartleyho revolu£ním krokem v d¥jinách logiky. S prací George Boo-
lea a rozvojem matematicky orientované logiky podle n¥j dochází ke zm¥n¥
paradigmatu. Ve své práci se v¥nuji období v n¥mº podle n¥j dochází k této
zm¥n¥. P°edstavuji zde sylogistiku a její základní pojmy podle u£ebnice Zá-
klady logiky Henryho Aldriche a p°edvádím logické systémy t°í autor·: arci-
biskupa Richarda Whatelyho, George Boolea a Lewise Carrolla. Zam¥°uji se
na návaznost systém· a praktický aspekt logiky. S tímto d·razem posuzuji
Bartleyho tezi, zhodnocuji roli pravidel v systémech vý²e zmín¥ných logik·
a moºnost jejich uºití ve t°ech oblastech vymezených v Aldrichov¥ knize: ro-
zumovém chápání, soudu a úsudku.

According to American philosopher W. W. Bartley, the transition from tradi-
tional Aristotelian to Boolean logic is a revolutionary milestone in the history
of logic. The work of George Boole which was followed by a developement
of a mathematicaly oriented logic brings a shift of paradigm. In my thesis I
follow the period in which the shift is said to have happened. I explicate the
elements of syllogistic and its main conceptions as expounded in a textbook
The Rudiments of Logic written by Henry Aldrich. Furthermore I demon-
strate logical systems of three authors: Archbishop Richard Whately, George
Boole and Lewis Carroll. I accent the connection of those systems and the
practical aspect of logic. With this in mind I consider Bartley's statement
and estimate the role of the rules in the systems and its possible use in three
domains circumscribed in Aldriches book: simple apprehension, judgement
and discourse.

Klí£ová slova: logika, sylogistika, logický systém, pravidla, Dictum de omni
et nullo, výrok, argument, úsudek, sylogismus, klam

Keywords: logic, syllogistic, logical system, rules, Dictum de omni et nullo,
proposition, argument, discourse, syllogism, fallacy
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