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Anotace

Předkládaná bakalářská práce Aristotelovo pojetí logiky popisuje postupně Aristotelův 

život, předcházející dialektickou tradici i konkrétní východiska jeho logického systému. 

Podrobně jsou pak popsány jednotlivé části Aristotelova Organonu. Největší důraz je 

kladen – a velký prostor je věnován – zejména Aristotelově nauce o úsudcích, 

sylogistice. Aristotelův pohled na tuto problematiku a jím předkládaná řešení jsou pak 

doplněna dalšími pohledy, které přinesla bohatá historická tradice aristotelské logiky: 

jedná se zejména o sémantický pohled realizovaný pomocí různých diagramových 

metod.

V poslední kapitole je stručně popsána aristotelská logika tak, jak ji reflektuje zejména 

tradice scholastická.

Klíčová slova: Aristoteles, logika, Organon, sylogistika

Počet znaků (včetně mezer): 76 250
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Abstract

Presented bachelor thesis Aristotle's conception of logic describes gradually Aristotle's

life, the previous dialectical tradition and also concrete bases of his logical system. 

There are described in detail the various parts of Aristotle's Organon. The greatest 

emphasis is placed – and a large space is devoted - especially Aristotle's doctrine of 

judgments, syllogistics. Aristotle's view on this issue and his solutions are then 

supplemented by other views, that was brought by the rich historical tradition of 

Aristotelian logic: in particular the semantic view implemented by using a variety of 

diagrammatic methods.

The last chapter briefly describes the Aristotelian logic, as it is reflected particularly by 

the scholastic tradition.

Keywords: Aristotle, logic, Organon, syllogistics
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Úvod
Jako téma své bakalářské práce jsem si vybral jedno z těch, které vypisovala katedra 

filosofie. Téma z oblasti logiky jsem zvolil původně hlavně z důvodů pragmatických, 

protože jsem se tímto oborem právě zabýval při psaní (tehdy ještě) bakalářské práce na 

Pedagogické fakultě UK. A je to již dávno, od té doby jsem na zmíněné fakultě obhájil 

nejen práci bakalářskou, ale i diplomovou a následně jsem zde dokonce nastoupil do 

doktorského studia. Ale zájem o logiku mě už neopustil. V pracích na Pedagogické 

fakultě jsem se zabýval (a zabývám) vztahem logiky a její historie k tomu, jak žáci

a studenti do této vědy pronikají a jaké potíže přitom musí překonávat. Pedagogicko-

psychologickou terminologií se jedná o analýzu paralelismu ontogeneze a fylogeneze 

logiky.

V této práci jsem se tedy zaměřil pouze na konkrétní část historické logiky, ovšem 

zdaleka tu nejvlivnější. Z pohledu učitele a pedagoga je Aristotelova logika velmi cenná 

zejména svou intuitivností. Vznikla z přirozených potřeb a je formulovaná v přirozeném 

jazyce. A právě absenci těchto přirozených počátků logiky v kurikulu jsou připisovány 

obtíže, se kterými se pak žáci musí potýkat. Protože první logika, která je v našem 

vzdělávacím systému potká, je logika Booleových pravdivostních funkcí a Fregových 

kvantifikátorů. Není pak divu, že jí nerozumí, chápou ji čistě formálně a nevidí její 

přirozené a nepostradatelné místo v každodenní komunikaci a běžné argumentaci.
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1 Život Aristotelův

Aristoteles se narodil v roce 384 př. Kr. v rodině lékaře Nikomacha, který působil na 

dvoře makedonského krále Amynta. Zázemí jeho rodiny i královského dvora byly 

příznivé k tomu, aby již od dětství měl přístup ke vzdělání. Ve věku sedmnácti let 

odchází pak Aristoteles do Athén a svou vědeckou formaci zahajuje v Platónově Akade-

mii. Zde nápadně převyšuje ostatní, je velmi sečtělý a výjimečně nadaný. V Akademii 

setrvává až do Platónovy smrti v roce 347.

Po změně vedení Akademii opouští a žije na ostrově Lesbos. Zde se také oženil

s Pythias. Odtud je pak v roce 343 povolán zpět ke královskému dvoru, aby se stal 

vychovatelem v té době třináctiletého následníka trůnu Alexandra. Uvádí se, že Aristo-

telova výchova měla na budoucího vládce značný vliv. Ale už od roku 340 se mladý 

Alexandr účastnil některých otcových vojenských tažení. Definitivně byla jeho formace 

ukončena v roce 336, kdy Alexandr po smrti svého otce usedá na jeho místo.

V té době se Aristoteles vrací po dvanácti letech zpět do Athén. Ne už však do 

Akademie, ale v předměstí zakládá vlastní školu, Lyceum. Protože svým žákům 

přednášel při procházkách v parku, byla jeho škola pozdější tradicí označena jako 

peripatetická (peripateo = procházím se). Součástí Aristotelova Lycea byla rovněž 

rozsáhlá knihovna a také stále se rozšiřující sbírky přírodnin.

Zlatý čas jeho školy končí v roce 323. Alexander umírá a k moci se dostává protimake-

donská strana. Aristoteles je obviněn z bezbožnosti (podobně jako v roce 399 Sokrates). 

Využívá však svého práva a před vynesením rozsudku opouští Atény. Poslední rok 

svého života strávil Aristoteles v městě Chalkida na ostrově Euboia. Zde také v roce 

322 umírá.

Aristoteles zplodil dvě děti. Dcera Pythias, pojmenovaná po své matce, se narodila asi

v roce 381, umírá však ještě dříve než Aristoteles. V roce 326 umírá rovněž Aristotelo-

va manželka Pythias. Matkou Aristotelova syna Nikomacha se pak stává Herpyllis, 

bývalá otrokyně Aristotelovy zesnulé manželky. (Shields 2014)



9

2 Logika před Aristotelem

Čím hlouběji do historie se noříme, tím menší a kusejší zlomky z tehdejších spisů 

objevujeme. Navíc nebývalý vliv spisů Aristotelových zajisté způsobil, že vše před ním 

podstatně ztratilo na významu, tedy i na smyslu dané spisy uchovávat a opisovat.

Pokusme se nicméně zachytit počátky snahy o logickou analýzu vyjadřování a jejich 

prameny. „Lidé mysleli logicky více či méně přesně a důsledně dávno předtím, než se 

logika myšlení stala předmětem soustavnějšího studia. Ve svých počátcích bylo ovšem 

toto myšlení velmi konkrétní a názorné. Postupný přechod od jen smyslového způsobu 

poznávání k abstraktnějším formám spjatý i s rozvojem jazykových forem komunikace 

probíhal již v raných etapách vývoje lidské společnosti.1 (…) Potřeba zkoumat 

zákonitosti procesu usuzování se [však] projevila jako aktuální až tehdy, když lidé ve 

své praktické nebo teoretické činnosti narazili na skutečné či jenom zdánlivé rozpory

mezi vžitým způsobem myšlení, jazykovým vyjádřením a svou každodenní zkušeností.“ 

(Berka 1980/81a, s. 438)

Berka dále uvádí, že tyto potřeby se projevily přibližně ve stejnou dobu v Řecku, Indii

a Číně. V Číně se v návaznosti na učení Konfuciovo rozvíjí nauka o definování

a klasifikaci, později rozšířená ještě o analogie a přirovnání. Vývoj byl však násilně 

přerušen nástupem dynastie Čchin v roce 221 př. Kr. a tvrdou centralizací, která 

znamenala mj. spálení archivů poražených států.  Zárodky logiky zaznamenané na 

území Indie zahrnují výklad o správném poznání i specifickou nauku o úsudcích. 

Existuje zde dokonce odvětví označované jako džinistická logika, která se zabývala 

zkoumáním platnosti výroků ve vztahu k jejich obsahu. Náboženská tradice však bránila 

plnému rozvinutí teoretických disciplín, a tak se ani v Indii logika jako věda neutváří. 

(Berka 1980/81a, s. 438n)

Jak již tedy víme, za skutečnou kolébku logiky můžeme tedy považovat Řecko. Vůbec 

nebývalý rozkvět různých věd lze zřejmě připisovat tomu, že rozhodující roli, kterou na 

východě hrálo náboženství, představovala v Řecku filosofie, z níž se právě jednotlivé 

vědy začínaly odštěpovat.

                                               
1 K této problematice srov. diplomovou práci autora (Zavřel 2012). Zejména kapitolu 2.2 čerpající z vý-

zkumů A. R. Lurii: O historickém vývoji poznávacích procesů.
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První velký filosoficko-logický spor o povaze změny probíhal na přelomu 6. a 5. století 

př. Kr mezi eleaty a herakleitovci2. Zatímco eleaté zastupovali Parmenidovo3 stanovisko

o nemožnosti pohybu (podpořeni Zenónovými aporiemi), jejich odpůrci herakleitovci 

tvrdili, že změna je naopak neustálá, a v důsledku toho není ani možné nic pojmenovat, 

nanejvýš na to ukázat. Obě pozice vyjadřují určité krajnosti. Zejména Zenónovy 

argumenty o nemožnosti pohybu odporovaly všem tehdy uznávaným poznatkům

o vzájemném vztahu mezi myšlením a realitou. Pro další vývoj logiky je tato polemika 

důležitá zejména proto, že se zde objevuje otázka vzájemných vztahů jazyka, myšlení

a objektivní reality. (Berka 1980/81a, s. 439)

Jistotu poznání bránil proti relativismu sofistů ve druhé polovině 5. století Sókrates4. 

Jeho dialektická metoda sloužila k vyjasňování nejrůznějších problémů. Základem této 

metody je rozbor vlastností pojmu, ke stanovení rozsahu pojmu se používá indukce. 

Sókratés se snaží zkoumat i důkazové techniky a obecnější návody pro získávání 

nových poznatků.

Než bude řeč o nejznámějším Sókratově žákovi, kterým byl bezpochyby Platón5, 

zmíníme i další představitele, kteří na Sókratovy myšlenky navázali. Jedná se zejména

o megarskou logickou školu.6 Její mladší představitelé Diodorus Kronus7 a Filón8

                                               
2 Hérakleitos z Efesu (aso 540–480 př. Kr.), změnu považoval za určující kosmologický jev. „Nevstoupíš 

dvakrát do téže řeky.“ je pravděpodobně nejznámějším citátem jeho díla. Jeho vznětlivá povaha 

a samotářský život se staly pramenem pro mnohé (smyšlené) epizody z jeho života. (Kirk a kol. 2004, 

s. 233n)

3 Parmenidés z Eleje (asi 510–450 př. Kr.), zakladatel elejské filosofické školy, jejímž nejznámějším 

představitelem se později stal Zenón. Právě u Parmenida nacházíme pramen pochybování o možnostech 

smyslového poznání, klamavosti vnímání apod. (Kirk a kol. 2004, s. 312n)

4  Sókrates (469–399 př. Kr.), oproti svým předchůdcům jako první soustředil svůj zájem na záležitosti 

člověka a společnosti.

5 Platón (427–347 př. Kr), vlastním jménem Aristokles. Je zakladatelem athénské Akademie, v níž 

později působil i Aristoteles.

6 „Původ i název Megariků odvíjíme od Eukleida z Megary (asi 450–370 př. Kr.). Poněkud méně známý 

jmenovec slavného geometra žil v době Sokratově a pravděpodobně byl i jeho blízkým přítelem. Základy, 

na nichž vystavěl Eukleides svou školu, byly jednak právě filosofie Sokratova, jednak filosofie a logika 

Parmenidova a elejské školy vůbec. Megarikové se soustředili především na paradoxální vyjadřování 

a klamné závěry.“ z jejich „dílny“ pochází i známý paradox lháře. (Zavřel 2012, s. 13n)



11

položili pevné základy modální logice; v jejich spisech se také poprvé objevuje spojení 

termínů v tzv. synémmenon, dnešní terminologií implikace.9

Platónova filosofie je poměrně známá. Rozpor mezi objektivní realitou a myšlením, na 

který upozornil již spor eleatů a herakleitovců, se snaží překlenout rozlišením dvou 

druhů jsoucna: smyslově vnímatelného světa podřízeného neustálé změně a věčného 

světa idejí a matematických objektů. Získávání vědění je pro něj pak právě odhalování 

onoho světa idejí. A tohoto vědění je možné nabýt pomocí jeho filosofické metody –

dialektiky. Ta se opírá o dva postupy: spojování, kterým se dobírá k nalezení obecného

a naopak dělení, které vede od obecného k jednotlivému. Moderní terminologii, jedná se

o indukci a dedukci. Z logických prostředků znal Platón i vztahy protikladu a protivy. 

Snažil se i o ucelenější studii subjekt predikátových soudů a pravidel usuzování, 

nicméně úplná analýza této problematiky čekala až na jeho žáka Aristotela. (Berka 

1980/81a, s. 440)

                                                                                                                                         
7 Diodorus Kronus (asi 350 až 300 př. Kr.), megarik, současník Aristotelův, učitel Filónův. Aristoteles 

navázal na jeho pojetí modální logiky, zejména použitím jeho čtyř modálních funktorů. Diodorus naopak 

dále rozvinul Aristotelem nastíněný problém determinismu budoucnosti (viz níže).

8 Filón z Megary (3.–2. století př. Kr.), přízvisko z Megary značí spíše jeho příslušnost k megarské 

logické škole než jeho skutečný původ.

9 Podrobněji historický vývoj kondicionálu pojednává kapitola 2.1.1 v diplomové práci autora (Zavřel 

2012).
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3 Organon

Aristoteles dělí vědy na teoretické, praktické a produktivní (získávací). Logika však ani 

do jedné ze zmíněných skupin nepatří. Chtělo by se ji sice zařadit mezi vědy teoretické, 

avšak ty Aristoteles přímo vypočítává: matematika, fyzika a teologie, resp. metafyzika.

A ani pod jednu z nich nelze logiku zařadit. Logika10 tedy pro něho nebyla samostatnou 

vědní disciplínou, nýbrž společným předpokladem a východiskem vůbec všech vědních 

oborů. A tomu odpovídá i tradiční označení souboru jeho logických spisů: Organon = 

nástroj (rozuměj ke správnému usuzování a dokazování). (Ross 1995, p. 21)

Motivací ke studiu logiky i k sepsání Organonu11 bylo více. Jednak to byla Aristotelova 

vlastní praxe v jiných vědních disciplínách (botanika, zoologie), která mu ukázala 

epistemologické a metodologické nedostatky, kterými právě vznikající vědní odvětví 

ani nemohla netrpět. Jako zásadní impuls se také označuje zkušenost s působením 

sofistů v athénském městském státě. Ti vyučovali obratnosti v diskuzi podobně, jako se 

zápasník učí obratnosti v boji. Avšak podobně jako zápasit je možné dovolenými, nebo 

nedovolenými prostředky, i v diskuzi je možné používat buď správných a platných 

postupů, nebo takových, které jsou pravděpodobné či pravdivé jen zdánlivě. Právě 

athénská demokracie byla velmi výhodným prostředím pro tyto „učitele moudrosti“, 

neboť ten, kdo dokázal přesvědčivě mluvit, měl proti svým protivníkům značnou 

výhodu při hlasování či před soudem.12 (Berka 1980/81b, s. 672n)

Dnešní složení a pořadí spisů Organonu je jednoznačně záležitostí tradice. Je dobře 

patrné, že např. většina knih Topik i spis O sofistických důkazech (který je rovněž 

považován za poslední knihu Topik), vznikly dříve, než První i Druhé Analytiky, 
                                               
10 Označení logika je mladší než Aristotelovy spisy. On sám pro popisovanou problematiku používal 

označení analytika.

11 Budeme v celé práci, na rozdíl od často citovaných komentářů K. Berky, považovat slovo organon za 

neživotné maskulinum, a tak ho i skloňovat (genitiv: organonu).

12 Velmi výstižně najdeme tuto tematiku v (Sousedík 2008, s. 84). Je uveden i pregnantní citát jednoho ze 

sofistů, který svou nauku charakterizoval takto: „Schopnost přemlouvat řečmi i na soudě soudce, i v radě 

členy rady, i na sněmu sněmovníky, i v každém jiném občanském shromáždění, kterékoli se koná. Jistě 

totiž budeš mít při této moci svým sluhou lékaře a sluhou budeš mít učitele tělocviku; a co se týká tohoto 

peněžníka, ukáže se, že získává peníze pro jiného a ne pro sebe, totiž pro tebe, který dovedeš mluvit 

a přemlouvat zástupy.“ (Platón: Gorgiás) 

(Až nepříjemně vtíravá je analogie k dnešnímu stavu politiky a médií...)
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protože se v nich důkladně vybudovaná teorie sylogismu nepoužívá. U některých pasáží

a kapitol se dokonce zpochybňuje Aristotelovo autorství.

V této práci neoddělujeme příliš striktně logiku Aristotelovu a logiku aristotelskou, tedy 

historickou reflexi zejména scholastického pojetí. Jednotlivé spisy Organonu jsou tak 

popisovány nejen jako objekty našeho zkoumání, ale i jako vymezující charakteristiky 

různých oblastí a problémů, k nimž přiřazujeme i poznatky pozdější tradice. (Jedná se 

zejména o kapitoly 3.3.2 – 3.3.9 pojednávající o různých možnostech určení platných 

sylogistických modů.)

3.1 Kategorie

V prvním ze spisů svého Organon Aristoteles navazuje na filosofii vyloženou zejména

v Metafyzice a zároveň zde již jednoznačně začíná tvořit vlastní logický systém, jehož 

základy pak buduje ponejvíce v Prvních analytikách. 

Původní význam slova katégorein je obviňovat, vypovídat před soudem. Už před 

Aristotelem (u Platóna) se však vyskytuje ve významu vypovídat něco o něčem, tedy ve 

smyslu logického třídění. 

V antické kultuře nebyly původně jednotlivé vědní discipliny odděleny od filosofie.

A právě proces osamostatnění těchto věd kladl velké nároky na utřídění a klasifikaci 

poznatků, které nashromáždily už předchozí generace. K tomu tedy bylo zapotřebí jasně

a přesně definovaných pojmů. A právě nauka o kategoriích je důkazem Aristotelovy 

snahy o tuto rigoróznost. 

Sám Aristoteles byl aktivním badatelem v oblasti zoologie a botaniky a právě 

klasifikační metodologie těchto disciplín značně inspiroval jeho logický systém třídění 

pojmů (např. subsumpce obecných soudů jako obraz nadřazenosti, resp. podřazenosti 

živočišných druhů). 

Patnáct kapitol, které Kategorie obsahují, bývá klasicky členěno do tří větších celků 

latinsky označovaných antepraedicamenta, praedicamenta a postpraedicamenta. První

z těchto celků vlastně připravuje cestu nauce samotné, a to cizelováním sémantického

a epistemologického východiska. v preadicamentech je představeno základních deset 
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Aristotelových kategorií (např. podstata, kvantita, kvalita…). V postpraedicamentech

jsou popisovány některé pojmy pomocné a rozšiřující. (Podle obecně rozšířeného 

názoru však již tato poslední část spisu Kategorie není ve skutečnosti Aristotelovým

dílem.)

Abychom mohli říci, jaké místo v Aristotelově metodologii třídění zaujímají kategorie, 

je třeba zmínit jeden určující rys antické filosofie, a to peras = omezené, omezenost. 

Řecká věda byla finitistická, s ideou nekonečna (ať už v jakékoli podobě) se ještě 

nedokázala přesvědčivě vyrovnat. A právě kategorie představuje horní omezení řady

pojmů, z nichž každý následující je předchozímu nadřazen. Ačkoli dlužno dodat, že 

takto výslovně význam pojmu kategorie Aristoteles nikde neuvádí. A vůbec celá jeho 

nauka o kategoriích postrádá typickou systematičnost, s jakou je popisována např. teorie 

sylogismu. Odborníci z toho usuzují, že i Aristotelovo pojetí této oblasti se teprve 

utvářelo a dozrávalo v průběhu psaní Organonu.

Kromě jiného již výše zmíněný počet deseti kategorií se v Aristotelově díle objevuje 

pouze dvakrát, daleko častěji je počet kategorií redukován. I používaná terminologie 

kolísá. Konkrétní detaily zde uvádět nebudeme. Je třeba si však uvědomit, že „všechny 

uvedené nepřesnosti a nejasnosti znehodnocují Aristotelovo pojetí logiky jen tehdy, 

interpretujeme-li je z hlediska nějaké systematické teorie kategorií, platné pro všechny 

etapy vývoje filosofie a vědy. a to byl právě základní omyl řady generací, které se 

nedovedly vypořádat s myšlenkou o historickém charakteru logiky.“ (Berka 1958, s. 22)

A nyní už konkrétněji k nauce o kategoriích. Hned v úvodu čtvrté kapitoly čteme: 

„Každé slovo, které se vyskytuje bez jakékoli souvislosti, znamená buď podstatu, nebo 

kvantitu, nebo kvalitu, nebo vztah, nebo místo, nebo čas, nebo polohu, nebo vlastnictví, 

nebo činnost, nebo trpnost.“ (Aristoteles 1958, s. 34)

Ačkoli zde Aristoteles uvádí výčet kategorií bez zjevné hierarchie, již brzy je z dalšího 

textu zřejmé, že ne všechny kategorie jsou na stejné úrovni. Z uvedených deseti 

kategorií je vyčleněna první – podstata, pro niž se v českém prostředí vžilo označení 

substance, zbývajících devět pak souhrnně nazýváme akcidenty (případky). Substancí je 

pro Aristotela samostatně existující věc, tedy něco, co může být nositelem vlastností. 
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Akcidenty jsou pak vlastnosti, jejichž přítomnost ani nepřítomnost nevyvolá změnu 

podstaty – substance.

Substancí je např. konkrétní člověk či zvíře. Substancí však může být i obecné určení 

jedinců, tedy druh či rod. Pro odlišení těchto konkrétních a obecných vyjádření se 

používá označení první a druhá substance. Zatímco tedy Sokrates (konkrétní člověk) je 

sám o sobě první substancí, jeho bytí člověkem je pak obecným určením – druhou 

substancí. (Sousedík 2008, s. 42n)

Další důležitou součástí spisu o kategoriích je zavedení tzv. subjekt-predikátové formy, 

která je základem pro logické vyjadřování. Strukturu této formy přebírá Aristoteles

z jazyka. V oznamovacích větách vždy jedné entitě – podmětu (subjektu) – přisuzujeme 

(predikujeme) entitu jinou. Jako subjekt této formy můžeme uvažovat buď první, nebo 

druhou substanci. Na místě predikátu může být druhá substance nebo akcident. Čtyři 

kombinatoricky možné subjekt-predikátové soudy jsou tedy tyto:

Subjekt Predikát Příklad

1. substance 2. substance Sokrates je člověk.

1. substance akcident Sokrates je moudrý.

2. substance 2. substance Lidé jsou živočichové.

2. substance akcident Lidé jsou moudří.

Takto vznikají dva evidentně odlišné druhy výpovědí. První, jejichž subjektem je nějaká 

konkrétní osoba či věc, nazýváme singulární. A druhé, které se vztahují k většímu 

množství individuí, nazýváme obecné. Ani v tomto případě nejsou všechny uvedené 

formy výpovědí rovnocenné. Věda by měla podle Aristotela pojednávat o obecném

a nutném. Výpovědi, jejichž subjektem je singulární termín, tedy z tohoto pohledu 

nejsou vhodné. A zamítnuta je i čtvrtá forma, v níž se (byť obecnému) subjektu 

predikuje akcident, neboť akcident je ze své podstaty pouze věcí nahodilou, případkem. 

Pro další (logické) zkoumání Aristoteles vybírá pouze formu v pořadí třetí, tedy tu, 
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jejímž subjektem i predikátem je vyjádření druhé substance. (Sousedík 2008, s. 44n; 

Ross 1995, p. 24)

3.2 O vyjadřování

Předmětem druhého spisu Aristotelova Organonu jsou právě soudy. Jak jsme naznačili 

výše, nejjednodušším soudem je subjekt-predikátová forma, které je v jazyce vyjádřena 

jednoduchou oznamovací větou. A pro logickou formu jednoduché věty jsou určující 

dvě hlediska: jednak kvality a jednak kvantity. V obou případech můžeme rozlišit vždy 

dvě varianty. Co se týče kvality, soud může být kladný, nebo záporný. A co do kvantity, 

soudy dělíme na obecné a částečné. Vznikají tedy opět čtyři kombinatorické možnosti: 

obecný kladný soud (Každý kůň je savec.), obecný záporný soud (Žádný kůň není 

rohatý.13), částečný kladný soud (Někteří koně jsou černí.), částečný záporný soud 

(Někteří koně nejsou černí.).

Pro tyto čtyři formy se ve scholastice vžila označení pomocí čtyř samohlásek, které se 

nacházejí postupně v latinských slovech affirmo a nego. Pokud navíc použijeme pro 

označení subjektu a predikátu pouze zástupné znaky s a p, můžeme čtyři možné soudy

z předchozího odstavce zapsat ještě o něco přehledněji:

- obecný kladný soud Každé s je P. sap

- obecný záporný soud Žádné s není P. sep

- částečný kladný soud Některé s je P. sip

- částečný záporný soud Některé s není P. sop

Je zřejmé, že uvedené soudy nestojí osamoceně, ale že je možné mezi nimi nalézt

a popsat některé vztahy. Pro grafické znázornění těchto vztahů se používá tzv. logický 

čtverec.

                                               
13 Dvojí popření obvykle ponechává výrok v původním stavu. Ovšem v typicky slovanském podání se 

jedná častěji o zdůraznění záporu.
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„Nejprve si všimneme vztahu kontradikce. Ten značí, že dané soudy nemohou platit 

zároveň, tvrdí pravý opak. Tento vztah vidíme v úhlopříčkách tabulky, tj. mezi sap

a sop a mezi sep a sip. Dalším na první pohled zřejmým vztahem je subsumpce (někdy 

též subalternace), kterou v tabulce vidíme ve vertikálním směru, tedy mezi sap a sep

a mezi sep a sop. Subsumpce znamená zahrnutí či vyplývání; částečné soudy vyplývají

z obecných. Zbývá tedy směr horizontální. Vztah mezi sap a sep se nazývá kontrárnost

a říká, že dané soudy sice nemohou být oba zároveň pravdivé, ale mohou zároveň platit 

jejich negace. Subkontrárností nazýváme vztah mezi sip a sop, zde naopak mohou být 

pravdivé oba soudy zároveň, nikoli však jejich negace.“ (Zavřel 2010, s. 13n)

Ve spisu o vyjadřování se také objevuje výčet a vysvětlení různých opozitních vztahů, 

jejichž význam je právě díky logickému čtverci dobře patrný. Je třeba rozlišovat vztah 

protikladu, který pozorujeme u kontradiktorických výroků. Vytvořit protiklad znamená 

– moderní terminologií – znegovat výrok. Druhý termín, který rovněž vyjadřuje určitou 

formu opozice, je protiva.

Možná ještě přehledněji než mezi soudy se tyto vztahy rýsují mezi pojmy. Vezměme 

například pojmy bílý, černý, nebílý a nečerný. Umístíme-li je do vrcholů logického 

čtverce, popisované opozitní vztahy se ozřejmí (Novák & Dvořák 2007, s. 118).

Každé s je P.
sap

Žádné s není P.
sep
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Některé s je P.
sip

Každé s není P.
sop
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Další téma, které Aristotelův spis o vyjadřování pojednává, je modalita. V této oblasti 

navazuje hlavně na představitele megarské logické školy Diodora Krona. Ve shodě

s Diodorem používá Aristoteles čtyři modální funktory: být možné, být nemožné, být

nutné, být nikoli nutné. Přebírá i jejich definice, které jsou vesměs intuitivní. Pokud 

zkombinujeme tyto modální funktory s negací (kterou je možno aplikovat buď na 

modální funktor, nebo na jeho argument, dostaneme 16 kombinatoricky možných 

soudů. Nejedná se však reálně o 16 různých možností, vzniknou čtyři skupiny po 

čtyřech shodných soudech, které je tedy možno reprezentovat jednám z původních 

modálních soudů (bez použití negace). Zajímavé je, že i mezi těmito modálními soudy 

je možné najít vztahy logického čtverce. (Berka 1959, s. 19n)

Poslední do velké míry samostatné téma popisuje Aristoteles v deváté kapitole tohoto 

spisu. Aristoteles se zde zabývá tzv. determinismem budoucnosti. Tento problém je

z pohledu logiky zásadní v tom ohledu, že se zde vlastně setkáváme se zárodky 

vícehodnotové logiky. Neboť věty vypovídající o minulosti či současnosti jsou nutně 

pravdivé či nepravdivé, a platí tedy mezi nimi zásada sporu, resp. vyloučeného třetího. 

NUTNÝ NEMOŽNÝ

MOŽNÝ NIKOLI 
NUTNÝ
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Avšak o větách, které mluví o nahodilých událostech v budoucnosti, není možné říci, že 

jsou pravdivé, ani že jsou nepravdivé.14 Podobnou problematiku Aristoteles pojednává 

také v Metafyzice, kde jednoznačně obhajuje existenci svobodné vůle proti 

determinismu. Neexistuje podle něj žádná definitivní příčina, pouze větší či menší 

pravděpodobnost, že daná událost nastane.

3.3 První analytiky

Ve dvou knihách Prvních analytik je obsaženo jádro Aristotelovy formální logiky. 

Jedná se zejména o pojednání o sylogismu. Rozlišuje se kategorický (asertorický) 

sylogismus, který neobsahuje modální funktory, a proti němu naopak sylogismus 

modální.

Kategorický sylogismus15 se obvykle prezentuje jako závěrové pravidlo, kdy ze dvou 

platných výroků nutně vyplývá výrok třetí. Tato formulace (ovlivněna stoickou 

logickou školou) je dnes už tradiční a pochází již od prvních komentátorů Aristotelova 

díla. Jeho původní pojetí bylo však jiné: sylogismus předkládá jako logickou tezi, v níž 

konjunkce premis implikuje závěr. Formální použití je tak u Aristotela širší. Závěrové 

pravidlo je totiž omezeno již zmíněnou pravdivostí premis. Pokud nejsou obě pravdivé, 

nemohu z nich nic usoudit. Ovšem pokud chápeme sylogismus jako implikaci, mohu 

teoreticky pracovat i s neplatnými premisami a závěr z nich i tak může vyplývat. 

Nicméně Aristoteles sám pojímal sylogismus jako skutečně praktický nástroj vědeckého 

zkoumání (jak popisuje zejména ve Druhých analytikách), a v tomto kontextu by 

skutečně nebylo relevantní vycházet z neplatných premis, byť by to formální stránka 

nástroje (sylogismu) nezapovídala. (Berka 1961, s. 6)

Aristoteles sám vymezuje sylogismus takto: „Kdykoli se tedy tři termíny mají k sobě 

navzájem tak, že poslední je obsažen v celém středním a střední v celém prvním je 

                                               
14 Aristotelem nastíněný problém inspiroval již celou řadu logiků, směrem k vícehodnotovým logikám 

nasměroval např. polského logika Lukasiewicze. Podrobněji o tomto tématu pojednává citovaná 

diplomová práce M. Kolínské.

15 „Termín sylogismus má svůj původ v starověké řečtině. Řecký výraz syllogismos doslova znamená 

soumluv. Tomu je třeba rozuměn tak, že závěr vznikne určitým spojením (soumluvem) premis.“ 

(Sousedík 2008, s. 50)
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obsažen nebo není, pak se nutně tvoří pro krajní termíny dokonalý sylogismus.“ 

(Aristoteles 1961, s. 30)

Objevují se zde tedy tři pojmy, kromě obligátních s (subjekt) a P (predikát) je to navíc 

M (medián) – onen právě zmíněný „střední termín.“ Všechny tři výroky sylogismu mají 

tvar subjekt- predikátové formy. První dvě nazýváme premisami. Třetí nazýváme 

závěrem. První premisa (premisa maior) vypovídá o s a M, druhá (premisa minor) o M

a P. V závěru se již medián nevyskytuje, a vypovídá tedy o s a P. 

Kombinatorické možností pro postavení S, M a P v premisách jsou čtyři16. Nazýváme je 

figurami. Liší se postavením středního pojmu, tzv. mediánu:

1. figura 2. figura 3. figura 4. figura
M * P P * M M * P P * M
S * M S * M M * S M * S
S * P S * P S * P S * P

Za hvězdičku je možné v jednotlivých formulích doplnit některou ze samohlásek (a, e, 

i, o), které určují kvalitu a kvantitu daného soudu, a vytvořit tak vždy jeden ze 

základních subjekt-predikátových soudů logického čtverce. Každé konkrétní kombinaci 

těchto samohlásek pro danou figuru (resp. soudů, které takto značíme), říkáme modus. 

Pokud bychom se opět pokusili zjistit všechny kombinatorické možnosti, dostáváme se 

už k poměrně vysokým hodnotám – 64 pro každou figuru, celkově tedy 256 možných 

modů pro všechny čtyři možné figury sylogismu.

Je celkem evidentní, že ne všechny možné mody budou skutečně platné. Na ukázku 

uvádíme jeden platný a jeden neplatný modus první figury.

                                               
16 Aristoteles se výslovně zabývá pouze sylogismy prvních tří figur. Sylogismy figury čtvrté sice také zná, 

ovšem nazývá je obrácenými sylogismy a pomocí pravidel konverze (viz níže) je převádí na sylogismy 

první figury. Čtvrtá figura byla po staletí mylně připisována Galénovi, který však výslovně uvádí, že 

možné figury sylogismu jsou pouze tři. Explicitní neuvedení čtvrté figury mnoho scholastických 

komentátorů považovala za správné (z metodologického hlediska). Jiné stanovisko zaujal na prahu 

moderní logiky až Leibniz, totiž že čtvrtá figura je stejně dobrá jako první či jakákoli jiná. Konec konců, 

dalek nebyl tomuto objevu ani sám Aristoteles, když se zabýval axiomatizací svého sylogistického 

systému a zjistil, že za axiomy může považovat platné sylogismy kterékoli figury. (Berka 1961, s. 12n)
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M e P Žádná rostlina neumí mluvit.
S a M Všechny petrklíče jsou rostliny.
S e P Žádný petrklíč neumí mluvit.

M o P Někteří studenti jsou pilní.
S o M Někteří lidé jsou studenti.
S a P Všichni lidé jsou pilní.

Sylogistika se zabývá zkoumáním toho, jak tvořit platné mody sylogismů, resp. jak 

efektivně rozpoznat ty chybné. K tomu je možno přistoupit několikerým způsobem.

3.3.1 Řešení sylogismů pomocí souboru pravidel

Aristoteles uvádí soubor pravidel, která musí splňovat platný modus sylogismu:

1. Závěr se řídí slabší premisou.

2. Ze dvou částečných ani dvou záporných premis nic neplyne.

3. Střední pojem musí být vyčerpán (distribuován) alespoň v jedné premise.

4. Žádný z krajních termínů sylogismu (S nebo P) nesmí být vyčerpán v závěru, pokud 

není vyčerpán v premise.

ad 1: Premisu označujeme za slabší buď z hlediska kvality (záporná je slabší než 

kladná), nebo z hlediska kvantity (částečná je slabší než obecná).

ad 3 a 4: Termín je vyčerpán, pokud do soudu vstupuje celým svým rozsahem. Např.

v soudu „Každý kůň je živočich.“ není termín „živočich“ vyčerpán, protože jsou i jiní 

živočichové než koně. Naproti tomu termín „kůň“ v uvedeném soudu vyčerpán je, 

protože nejsou takoví koně, kteří by nebyli živočichy. Po malém rozboru zjistíme, že při 

zjišťování vyčerpanosti termínů soudu si můžeme pomoci jednoduchým pravidlem. 

Pokud se jedná o subjekt soudu, rozhoduje o jeho vyčerpanosti kvantita soudu. Pokud 

jde o predikát, o jeho vyčerpanosti rozhoduje kvalita soudu. Uveďme tedy všechny 

možnosti:

- Subjekt obecného soudu je vyčerpán.

- Subjekt částečného soudu není vyčerpán.

- Predikát kladného soudu je vyčerpán.
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- Predikát záporného soudu není vyčerpán.

(Novák & Dvořák 2007, s. 114)

Platnost uvedených pravidel je poměrně intuitivní a snadno nahlédnutelná zejména při 

použití některé z grafických metod řešení sylogismů – viz dále.

Pro ukázku se pokusme aplikovat uvedená pravidla pro potvrzení, resp. vyvrácení výše 

uvedených sylogismů. Nejprve evidentně platný sylogismus o petrklíčích:

M e P Žádná rostlina neumí mluvit.
S a M Všechny petrklíče jsou rostliny.
S e P Žádný petrklíč neumí mluvit.

1. Závěr se řídí slabší premisou: v tomto případě je to premisa první, která je záporná. 

Tedy i závěr musí být záporný.

2. Ze dvou částečných ani dvou záporných premis nic neplyne: obě premisy jsou 

obecné, druhá premisa je kladná.

3. Střední pojem musí být vyčerpán alespoň v jedné z premis: střením termínem je zde 

„rostlina“ a tento termín je vyčerpán v první premise (subjekt obecného soudu).

4. Žádný z krajních termínů nesmí být vyčerpán v závěru, pokud není vyčerpán

v premise: v závěru je vyčerpán termín „petrklíč“, který je však podobně vyčerpán již 

ve druhé premise (v obou případech figuruje jako subjekt obecného soudu).

Nyní podobnému rozboru podrobíme evidentně neplatný sylogismus o pilných 

studentech. Byť by stačilo porušit pouze jedno z pravidel, uvidíme, že zde jsou porušena

všechna čtyři.

M o P Někteří studenti jsou pilní.
S o M Někteří lidé jsou studenti.
S a P Všichni lidé jsou pilní.

1. Závěr se řídí slabší premisou: obě premisy jsou částečné, závěr tedy nemůže být 
obecný.
2. Ze dvou částečných ani dvou záporných premis nic neplyne: taktéž porušeno, obě 
premisy jsou zde částečné.
3. Střední pojem musí být vyčerpán alespoň v jedné z premis: střením termínem jsou zde 
„studenti“. Tento termín však není vyčerpán ani v první premise (subjekt částečného 
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soudu), ani v druhé premise (predikát záporného soudu).
4. Žádný z krajních termínů nesmí být vyčerpán v závěru, pokud není vyčerpán
v premise: v závěru je vyčerpán termín „lidé“. Ten se objevuje i ve druhé premise, není 
zde však vyčerpán (subjekt částečného soudu).

3.3.2 Řešení sylogismů pomocí memorovacích formulí

Další možností, jak odlišit platné mody sylogismů od těch neplatných, je pamětná 

fixace platných modů každé figury. Ostatní kombinatoricky vzniklé mody jsou pak 

neplatné. Za tímto účelem byl už v raném středověku vytvořen soubor memorovacích 

formulí – mnemotechnických pomůcek, pomocí nichž bylo snazší udržet platné 

sylogistické mody v paměti.

Tyto formule tedy jsou:

1. figura 2. figura 3. figura 4. figura

Barbara Cesare Darapti Dimatis

Celarent Camestres Datisi Bamalip

Darii Festino Disamis Calemes

Ferio Baroco Ferison Fesapo

Barbari* Cesarop* Felapton Fresison

Celaront* Camestrop* Bocardo Calemos*

Všem společná je tříslabičná délka, resp. tři obsažené samohlásky. Tyto samohlásky 

určují postupně kvalitu a kvantitu první premisy, druhé premisy i závěru – podle klíče, 

který byl uveden výše, tedy podle logického čtverce.

Formule, které jsou označeny hvězdičkou, jsou oslabenými verzemi platných sylogismů 

téže figury. Vzniknou tak, že obecný závěr nahradíme částečným. Například již dvakrát 

uvedený sylogismus o petrklíčích bychom oslabili použitím alternativního závěru 

„Některé petrklíče neumí mluvit.“ Jedná se v tomto případě o oslabení původního modu 

Celarent na modus Celaront.

Význam ovšem mají i ostatní hlásky (tedy souhlásky) v uvedených slovech. Jak bude 

uvedeno dále, další z možností, jak dokázat platnost sylogismů, je vymezení modů 
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jedné z figur jako axiomů (typicky 1. figury) a následné převedení (redukce) ostatních 

modů na sylogismy této figury. A první souhlásky v uvedených formulích nesou 

informaci, na který z modů 1. figury je třeba při dokazování platnosti daný sylogismus 

převést (B – Barbara, C – Celarent, D – Darii, F – Ferio).

Další souhlásky pak kódují informace o konkrétním postupu této redukce na příslušný 

modus první figury.

3.3.3 Metoda redukce na mody první figury

První figura je považována za dokonalou, ve svém systému sylogistiky ji privileguje už 

Aristoteles. Její mody jsou navíc zdaleka nejčastěji (byť implicitně) používány

v přirozené argumentaci. Platnost jejích modů se v této metodě přijímá jako intuitivní

a přirozená. Platnost ostatních modů se pak dokazuje převodem na dokonalé mody 

první figury. Pro tento postup existuje několik pravidel, a jak je uvedeno již

v předchozím textu, informace o konkrétním postupu této redukce v sobě nesou 

souhlásky použité v memorovacích formulích.

Nyní již konkrétně. První souhláska říká, ke kterému modu 1. figury směřujeme. Další 

souhlásky nás informují o tom, co je třeba povést se soudem, který je kódován 

předchozí samohláskou. Tyto souhlásky (mající kódující funkci) se objevují celkem 

čtyři: s, p, m, c.

s = simplex conversio, jednoduchý obrat: jedná se o prohození termínu subjektu

a predikátu. Jednoduchý obrat můžeme však provést pouze s obecným záporným 

soudem (AeB je ekvivalentní s BeA) a s částečným kladným soudem (AiB je 

ekvivalentní s BiA).

p = conversio per accidens, obrat po případě: v tomto smyslu platí, že ze soudu AaB 

(„Každé a je B.“) vyplývá soud BiA („Některé B je A.“). 

m = mutacio, záměna premis: logicky jsou obě premisy rovnocenné, jejich záměna tedy 

neovlivní logické vyplývání závěru.

c = conversio per reductionem ad contradictionem, někdy též per impossibile: příslušná 

premisa se vynechá, místo ní se položí negace závěru (kontradiktorický soud získaný 

pomocí logického čtverce), jako závěr vyplyne negace vynechané premisy. Tento 
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postup se využívá – jak souhláska c napoví, pouze pro mody Baroco a Bocardo. 

(Sousedík 2008, s. 54n; Novák & Dvořák 2007, s. 149; Smith 1995, p. 38)

Uveďme příklad. Pokusíme se dokázat platnost modu 3. figury Disamis převodem na 

dokonalý modus 1. figury Darii. Souhláska s za samohláskou i říká, že je třeba v první 

premise provést záměnu subjektu a predikátu. Souhláska m za samohláskou i kóduje 

nutnost záměny pořadí premis. Poslední souhláska s velí provést prostý obrat závěru, 

podobně jako u první premisy.

Pro přehlednost zapišme tento postup schematicky:

M i P P i M M a S M a S
M a S → M a S → P i M → P i M
S i P S i P S i P P i S

Z uvedeného schématu je zřejmé, že závěr získaného sylogismu má zaměněné pořadí 

termínů s a P, pravidlo jednoduchého obratu však říká, že u částečného kladného soudu 

dostáváme záměnou termínů subjektu a predikátu ekvivalentní soud.

Pro názornost uveďme tentýž postup ještě jednou, ovšem již s konkrétním sylogismem.

Někteří koně jsou černí. Některá jsoucna černé barvy jsou koně.
Každý kůň je živočich. → Každý kůň je živočich. →
Někteří živočichové jsou černí. Někteří živočichové jsou černí.

Každý kůň je živočich. Každý kůň je živočich.
Některá jsoucna černé barvy jsou koně. → Některá jsoucna černé barvy jsou koně.
Někteří živočichové jsou černí. Některá jsoucna černé barvy jsou 
                                                                       živočichové.

Uvedeme ještě podobný postup pro redukci nedokonalého modu Bocardo na dokonalý 

modus Barbara. Jak bylo naznačeno již výše, bude zde třeba provést převod per 

impossibile, a to hned s první premisou. Tu tedy nahradíme soudem, který je 

kontradiktorický k původnímu závěru. Závěr musíme zároveň nahradit soudem 

kontradiktorickým k vynechané premise.

M o P S a P
M a S   → M a S
S o P M a P
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Nesmí nás mást, že původní subjekt je mediánem a původní predikát subjektem. 

Pravidla konverze jsou záležitostí syntaktickou, nikoli sémantickou. Smysl (význam, 

sdělení) původního a nového sylogismu se nemusí shodovat – nejedná se o alternativu 

pro reálnou argumentaci.  Jde jen o to, zda pomocí povolených pravidel získáme úsudek

v té formě, kterou považujeme za zřejmě platnou. Uveďme opět konkrétní příklad.

Někteří koně nejsou černí. Všichni živočichové jsou černí
Každý kůň je živočich. → Každý kůň je živočich.
Někteří živočichové nejsou černí. Všichni koně jsou černí.

Zde je třeba ještě dovysvětlení. Je evidentní, že sylogismus získaný převodem per 

impossibile nevystihuje naši realitu. Na jeho platnost to však nemá vliv. Jak je uvedeno 

již výše, pokud se na sylogismus díváme stejně jako Aristoteles, chápeme ho jako 

implikaci, jejíž antecedent je tvořen konjunkcí premis a závěr plní funkci konsekventu. 

Není zde tedy nutný předpoklad pravdivosti premis. Navíc, pokud si představíme 

realitu, v níž by byla pravdivá i první premisa, je platnost předloženého sylogismu již 

zřejmá, jedná se o prostou inkluzi tříd. o tom více na následujících řádcích –

v sémantických řešeních předmětu sylogistiky.

3.3.4 Sémantický pohled

Na tomto místě se odkláníme od syntaktického hlediska, které hrálo hlavní roli ve všech 

výše popsaných metodách sylogistiky, a přikláníme se naopak k sémantice. a přestože 

budeme toto téma v dalších kapitolách zkoumat metodami poměrně mladými, tento 

pohled nebyl cizí již Aristotelovi. Jak jsme naznačili v předchozím odstavci, i on již 

operoval s pravdivostí jednotlivých soudů i s tím související pravdivostí sylogismu. 

„Z pravdivých premis tedy nelze vyvodit nepravdivý závěr, z nepravdivých však je 

možno pravdivý závěr vyvodit, ale nikoli závěr, proč něco jo pravdivé, nýbrž pouze, že 

je pravdivé.“ (Aristoteles 1961, s. 93)

Je tedy zřejmé, že neplatný je takový sylogismus, který je možno interpretovat (dosadit 

konkrétní termíny za S, P a M) tak, aby z pravdivých premis vyplýval nepravdivý závěr. 

Jinými slovy, najít protipříklad. To ovšem nemusí být vždy triviální. Jako ukázku

uveďme zdánlivě platný modus 4. figury s kódováním aoo.
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P a M Každý kůň je živočich.
M o S Někteří živočichové nejsou černí.
S o P Některá jsoucna černé barvy nejsou koně.

Premisy i závěr jsou pravdivé, chtělo by se říci, že se tedy jedná o platný sylogismus. 

Ovšem při vhodném dosazení jiných termínů zjistíme:

P a M Každý obratlovec je živočich.
M o S Někteří živočichové nemají čtyři nohy.
S o P Někteří čtyřnožci nejsou obratlovci.

Jak je patrné, hledání protipříkladů je poměrně náročnou a především nejistou cestou, 

navíc ji můžeme použít pouze pro důkaz neplatnosti daného sylogismu.

3.3.5 Eulerovy diagramy

Pokud chceme z pohledu sémantiky získat přesvědčivý a poměrně pohodlný nástroj pro 

dokazování platnosti sylogismů, je více než vhodné zabývat se některými z grafických 

možností, konkrétně diagramovými metodami.

Jako první v tomto kontextu představíme systém Leonharda Eulera17. Podobně jako 

u ostatních diagramových metod, grafickou reprezentací rozsahu daného termínu je zde 

uzavřená křivka (popř. lomená čára). Uveďme tabulku základních kategorických soudů 

vyjádřených tímto grafickým jazykem. (Bendová 1998, s. 27)

Kladné Záporné

Obecné sap sep

Částečné sip sop

                                               
17 1707 – 1783, švýcarský matematik a fyzik, považován za jednoho z největších matematiků 18. století. 

Jeho autorství popisovaných diagramů však není zcela jisté. Podobné diagramy používá i Leibniz ve 

svém díle De formae logicae comprobatione per linearum ductus, které vyšlo už v roce 1690. (Sousedík 

2008, s. 138)

          

psP

s       p
s                           p

  s               p

x
  s        x          p
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Obecné soudy jsou jasně vyjádřeny již samotným umístěním příslušných oválů. U 

částečných soudů je třeba navíc křížkem označit nutnou neprázdnost dané oblasti 

diagramu. Chceme-li pomocí těchto diagramů zkoumat platnost sylogismů, bude 

zapotřebí již tři oválů – pro reprezentaci „tříd“ (rozsahů pojmů) S, M a P. Zakreslujeme 

nejprve první premisu, následně druhou. Pokud se jedná o platný sylogismus, měl by 

diagram zkonstruovaný na základě premis vystihovat i závěr. Jako příklad uveďme 

např. ověření platnosti modu 3. figury Datisi:

M a P Každé M je P.
M i S → Některé M je S. →
S i P Některé S je P.

Eulerova metoda je velmi názorná při ověřování platných modů, může se však stát 

problematickou při vyvracení těch neplatných. Zde je totiž třeba zkoumat všechny 

možné polohy zobrazovaných oválů.

3.3.6 Vennovy diagramy

Grafický systém Johna Venna18 je už podstatně známější.19 „Oproti Eulerovým 

diagramům je méně názorný, avšak má tu přednost, že je algoritmický, tj. že vždy 

jednoznačně rozhodne o platnosti sylogismu, a to bez nutnosti kreslit všechny možné 

kombinace či hledat protipříklady. Obrázek si v tomto případě nakreslíme vždy stejně

a křížkem či nulou označíme nutnou neprázdnost či naopak prázdnost dané části 

diagramu.“ (Zavřel 2010, s. 17)

Opět tabulka základních čtyř soudů:

                                               
18 1834 – 1923, anglický matematik a filosof

19 Použití Vennových diagramů pro řešení sylogistické otázky uvádí i Sousedík (2008), používá ovšem 

jiné značení pro nutnou prázdnost, resp. neprázdnost jednotlivých částí diagramu.

       s        x           m         p
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Kladné Záporné

Obecné sap sep

Částečné sip sop

Podobně jako v Eulerových diagramech, s přidáním středního pojmu sylogismu musíme

i náš grafický systém rozšířit o další ovál (reprezentující rozsah mediánu). Ukažme si 

nejprve diagram pro korektní sylogismus, např. důkaz platnosti modu 1. figury Celarent.

M e P Žádné M není P
S a M → Každé S je M. →
S e P Žádné S není P.

Opět zakreslujeme nejprve premisy a následně zjišťujeme, zda diagram vystihuje

i závěr. Pokud je jedna z premis částečná, zakreslujeme nejprve obecnou.

Ukažme nyní použití Vennovy metody k odhalení neplatného modu eee čtvrté figury.

P e M Žádné P není M.
M e S → Žádné M není S. →
S e P Žádné S není P.

s                  p

x

  s                   p

            x

  s                   p

   0        

  s                  p
            0

s            0             p
  0           0
                     0
                    
                    m

s                          p

      0      0       0

                  m
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3.3.7 Grafická metoda Lewise Carolla

Velice zajímavé rozšíření idey Vennových diagramů představil Lewis Caroll v knize 

Logika hrou. Pojmy vystupující v rolích subjektu, mediánu i predikátu jsou zde 

rozšířeny o negativní rozměr, tedy objekty, které jsou ne-s, ne-m a ne-p. Jazykem 

množin či tříd se jedná o doplněk do universa. (Lewis 1972, s. 26n; Bendová 1998,

s. 55)

Uveďme příklad několika jednoduchých soudů. Stále se zachovává značení nulou při 

zakreslování obecných soudů a křížek pro částečné soudy. (Zavřel 2010, s. 18)

Lewisova metoda dobře ilustruje možnosti alternativních vyjádření téhož soudu. Např. 

poslední z uvedených diagramů by stejně dobře vystihoval soud „Každé ne-s je p.“20

Abychom mohli tento systém použít pro rozhodování o platnosti sylogistických modů, 

je třeba diagram opět rozšířit, a to nejen o rozsah středního pojmu (vnitřní obdélník), ale

i o rozsah jeho doplňku, tedy ne-m (rozdíl vnějšího a vnitřního obdélníku). Aby byly 

postiženy všechny možné průniky rozsahů jednotlivých pojmů i jejich doplňků, sestavil 

                                               
20 Je zřejmé, že Lewis zde předpokládá platnost zákona vyloučeného třetího (tertium non datur) – jako 

v celé klasické logice.

Každé s je p.

s ne-s

p

ne-p 0

Některé s je p.

s ne-s

p x

ne-p

Některé ne-s je p.

s ne-s

p x

ne-p

Žádné ne-s není ne-p.

s ne-s

p

ne-p 0
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Lewis diagram pro sylogismus následujícím způsobem. Kurzívou je naznačeno, rozsahů 

jakých pojmů se daný průnik týká:

s ne-s

p
p, s, ne-m

ne-m

p, ne-s, ne-m

p, s, m

m

p, ne-s, m

ne-p
ne-p, s, m ne-p, ne-s, m

ne-p, s, ne-m ne-p, ne-s, ne-m

Použití této metody pro „řešení sylogismů“ je pak zcela analogické Vennovým 

diagramům. Zapíšeme do diagramu to, co vyplývá z premis, a pokud výsledek vystihuje

i závěr, jedná se o platný sylogistický modus.

Na ukázku aplikujme popsaný postup např. na modus 1. figury Darii:

M a S Každé M je S.
P i M → Některé P je M. →
S i P Některé S je P.

s ne-s

p
ne-m

x m

ne-p
0 0

s ne-s
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Uveďme i odhalení neplatnosti modu aii 2. figury pomocí této 

metody:

S a M Každé S je M.
P i M → Některé P je M. →
S i P Některé S je P.

První premisu zakreslíme snadno, pomůže nám její alternativní vyjádření „Žádné s není 

ne-m.“ Ovšem při pokusu zakreslit druhou premisu zjistíme, že není jasné, kam křížek 

umístit, neprázdnost jakého průniku zaručuje. Sylogismus je tedy neplatný.

3.3.8 Posuzování platnosti sylogismů na základě axiomatického systému

Problematiku axiomatizace sylogistiky přehledně a podrobně popisuje (Sousedík 2008,

s. 195n). Uvádět pouze stručný výtah není dost dobře možné, každé zjednodušení by 

totiž pisatele usvědčovalo z metodologického prohřešku myšlence axiomatizace, které 

vyžaduje přesnost a důslednost. Případné čtenáře tedy odkazujeme přímo na 5. kapitolu 

citované monografie.

Snad jen v hrubých rysech můžeme nastínit, že se v jistém smyslu jedná o metodu 

analogickou k Aristotelovým převodům nedokonalých sylogistických modů na 

dokonalé mody první figury. V axiomatickém systému (po předcházejícím vyjasnění 

syntaxe a sémantiky) nejprve položíme mody první figury jako axiomy a následně, 

pomocí povolených metod, se snažíme z nich odvodit platné mody ostatních figur.

3.3.9 Posuzování platnosti sylogismů pomocí Boolovy algebry logiky

Tato problematika byla zevrubně popsána v bakalářské práci autora (Zavřel 2010,

s. 23n), v níž bylo hojně čerpáno z monografie (Bendová, 1998). Stejně jako shora 

p
ne-m

0 m

ne-p
0

X
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uvedený axiomatický systém ji zde již uvádět nebudeme, neboť metodologický úvod

k této kapitole by musel být velmi rozsáhlý.

3.4 Druhé analytiky

Druhé analytiky jsou Aristotelovým přínosem k epistemologii, k teorii vědy. Poté, co

v Prvních analytikách vyložil svou nauku o úsudku (zejména o sylogismu), ve Druhých 

analytikách se snaží formulovat principy a zásady správného vědeckého poznání

a metodologie.21

Shledáváme-li Aristotelův výklad o sylogismu v Prvních analytikách přehledným

a systematickým, nutno přiznat, že v knihách Druhých analytik tomu již tak není. 

Aristoteles zde polemicky reaguje na své současníky i předchůdce, k některým tématům 

se opakovaně vrací, jako by nebyl s předchozím výkladem spokojen. Jednotná není ani 

používaná terminologie.

„Svým celým zaměřením jsou … Druhé analytiky jakýmsi vědoslovím tzv. deduktiv-

ních věd, přesněji řečeno, metodologií deduktivní výstavby každé vědy. (…) Jsou tedy 

spíše teorií, v níž jsou zkoumány a stanoveny vlastnosti takovéto exaktní výstavby 

vědy, než výkladem o využití formální logiky – v daném případě nauky o kategorickém 

sylogismu – při zdůvodňování vědeckých tvrzení.“ (Berka 1962, s. 5)

Již z citované pasáže je zřejmé, že dedukce hraje v Aristotelově pojetí vědy větší roli 

oproti indukci. Dedukce je totiž „známější a dřívější přirozeně,“ je proto vyjádřením 

obecné objektivní zákonitosti. Indukce je oproti tomu „známější a dřívější pro nás), je 

tedy nutně subjektivního charakteru. (Aristoteles 1962, s. 33)

Předmětem vědy je totiž podle Aristotela jenom to, co je obecné a nutné. Ostatně, již

v kapitole zabývající se spisem Kategorie jsme uvedli, že pro další vědeckou 

argumentaci ze čtyř možných subjekt-predikátových soudů rozlišených z hlediska 

kategorie podstaty Aristoteles vybírá pouze tu variantu, kde subjekt i predikát vyjadřuje 

tzv. druhou substanci, tedy druhovou či rodovou příslušnost.

                                               
21 Podrobně je Aristotelův přínos na tomto poli popsán v citované diplomové práci J. Ráliše.
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V tomto pojetí je prototypem Aristotelovy vědy aritmetika, a Aristoteles to sám dokládá 

četnými příklady. Nicméně jen těžko by se takto vymezená metodologie mohla 

vztahovat i k jiným odvětvím, zejména k přírodním vědám. V této oblasti není možné 

pominout fakt, že daná zákonitost nemusí platit vždy, mohou se např. vyskytnout 

výjimky. Rovněž výše kritizovaný induktivní způsob bádání je v přírodních vědách 

nepostradatelný (zdrojem poznání je zde přeci pozorování). To vše si Aristoteles – jako 

aktivní badatel v této oblasti – rovněž uvědomoval. Výše uvedenou formulaci

o předmětu vědy tedy poněkud oslabil (resp. rozšířil) a dále již tvrdí, že předmětem 

vědy je nejen to, co je vždy a všude (obecné a nutné), ale i to, co je zpravidla či co je 

většinou. A skutečně ve druhé knize Druhých analytik se již hojně vyskytují použité 

příklady z oblasti přírodovědy a fyziky.

Dále je zdůrazněno to, co již také bylo napsáno výše, totiž že předmětem vědy by měla 

být pouze pravdivá tvrzení. Ačkoli tedy sylogistická forma, kterou Aristoteles používá, 

formálně umožňuje vyvozovat závěry i z nepravdivých tvrzení, v oblasti vědy by se 

toho nemělo využívat. Tím se použití sylogismu ve vědě liší od dialektiky (kde je 

možno vyvozovat závěry i z pravděpodobných tvrzení) či dokonce eristiky, jejímiž 

východisky jsou dokonce tvrzení pouze zdánlivě pravděpodobná. (Berka 1962, s. 14; 

Aristoteles 1962, s. 31)

Finitistický ráz řecké vědy, o němž jsme se zmínili již při popisu Aristotelovy nauky

o kategoriích, se výrazně projevuje i v jeho metodologii vědy. Ačkoli zdůrazňuje, že 

každé tvrzení bychom se měli snažit dokázat, uvědomuje si, že v žádném vědeckém 

systému není možno skutečně dokázat všechna tvrzení. Pak by totiž dokazování vedlo 

do nekonečna nebo by se zacyklilo v kruh. Finitní – konečné – musí být i důkazy 

samotné: Jsou omezeny na jedné straně výchozími předpoklady a na straně druhé 

dokazovaným tvrzením. Rovněž počet kroků důkazu musí být konečný.

„Tak Aristoteles dochází zcela nutně k závěru, že v každé vědě musejí existovat nějaké 

výchozí předpoklady, jisté počátky, které samy nejsou věcí důkazu.“ Tyto „počátky“ 

mohou být jednak obecnější, platné pro více vědních odvětví či dokonce všechny, 

jednak pak konkrétní pro každou vědní disciplínu. Mezi ty obecné počítá Aristoteles 

zejména logické zásady sporu a vyloučeného třetího. Konkrétní východiska 

jednotlivých věd obvykle nazýváme axiomy. (Berka 1962, s. 16)



35

Pro Aristotelovo pojetí axiomů je charakteristický požadavek evidence – axiom musí 

být v daném systému vždy evidentnější než ostatní dokazatelné výroky. Axiom je tedy

v tomto smyslu nedokazatelný, ovšem nikoli sám o sobě, nýbrž jen v rámci daného 

systému. Dnes si uvědomujeme, že je často možné vytvořit alternativní systém s jinými 

axiomy, v němž budou axiomy původního systému již dokazatelné. Aristoteles se však 

při výstavbě vědy drží tzv. přirozeného přístupu a podobné úvahy jsou mu cizí. (Berka 

1962, s. 18)

Aristotelovy úvahy o povaze a metodologii vědy značně ovlivnily Eukleidovy Základy. 

A spolu se slávou a významem tohoto díla je třeba přiznat velký vliv i Aristotelovu 

vědosloví: „Přes všechny námitky zůstaly Aristotelovy názory o deduktivní výstavbě 

vědy nepřekonány až do poloviny 19. století, prostě tak dlouho, pokud jejich realizace –

Eukleiodova axiomatizace geometrie – nebyla narušena objevem neeukleidovských 

geometrií. Vznik neeukleiodovských geometrií, teorie množin i vývoj moderní formální 

logiky v 19. a začátkem 20. století vedly ovšem jen k doplnění a upřesnění jeho 

metodologických koncepcí. Mnohé jeho poznatky, zvláště o finitnosti každého 

důkazového řetězce stejně tak jako zjištění, že v určitém vědním systému nelze vše 

dokázat a definovat, zůstávají trvalou součástí i současné metodologie deduktivních 

soustav. Aristoteles byl překonán hlavně tam, kde jeho koncepce měla největší slabinu, 

které si byl sám do jisté míry vědom. Objevením neeukleidovských geometrií byl totiž 

jednou provždy vyvrácen názor, že axiomy jsou evidentní tvrzení.“ (Berka 1962, s. 25)

3.5 Topiky

Topiky jsou většinou odborníků považovány za vůbec první spis Organonu. Jejich 

předmětem je dialektická metoda vědeckého zkoumání, tedy metoda především Plató-

nova a vůbec Akademie. Platón sám ji však nikde podrobně nepopsal a tuto mezeru se 

tedy jeho žák Aristoteles pokouší zaplnit právě spisem Topiky.

Zajímavý je už samotný název spisu. Zatímco pojmenování ostatních částí Organonu je 

vcelku zřejmé a výstižné, o významu slova „Topiky“ (resp. řeckého topoi) se vedou 

spory a mezi překladateli (napříč jazyky i historií) nepanuje shoda. Podle českého 

překladu A. Kříže se jedná o obecná hlediska. „Na základě … Aristotelova postupu
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v druhé až sedmé knize Topik, které jsou vlastně jakýmsi soupisem nejrůznějších topoi, 

převládá v literatuře mínění, že to jsou určitá obecná pravidla, resp. obecná hlediska či 

obecné věty. Jejich funkce tkví v tom, že shrnují určité logické postupy, metodologické 

návody nebo i zcela praktické postupy … jak uskutečňovat výběr premis v dialektické 

argumentaci a jak vůbec takovou argumentaci vést a usměrňovat. (…) Topické zkoumá-

ní, původně zaměřené na problematiku definování, postupně uzrává v předsylogistickou 

formu úsudků, tzv. topických úsudků, která předchází rozvinutí nauky o kategorickém 

sylogismu. Tím nabývají topoi … přiměřenějšího a přesnějšího významu, který si 

Aristoteles zpočátku ani neuvědomoval.“ (Berka 1975, s. 9)

Na začátku dialektické diskuze stojí premisa, která má tvar zjišťovací otázky. Řeší se 

např. otázka: „Je věda rodem spravedlnosti?“ v dialektické rozmluvě se pak oba partneři 

snaží obhájit svá stanoviska a vyvrátit mínění druhého. Závěry dialektické diskuze však 

nemohou mít zcela objektivní charakter, protože závisí na subjektivním faktoru, totiž na 

souhlasu s kladenými otázkami. V tom se také dialektický postup odlišuje od standardní 

vědecké praxe, v níž je požadavek objektivnosti jednám z nejdůležitějších. (Berka 1975,

s. 16) 

3.6 O sofistických důkazech

Zatímco v předchozích spisech Organonu popisuje Aristoteles postup i metodologii 

vědeckého důkazu pozitivně, pro úplnost svého výkladu nemůže pominout výčet

a především způsoby odhalení důkazů, které jsou nesprávné a klamné. A naléhavou 

užitečnost tohoto přístupu spatřoval Aristoteles zejména v působení sofistů.

Sofisté vzdělávali své žáky v eristice – umění „hašteřivém“, jak píše Aristoteles. 

„Pěstují pouze moudrost pro zdání, nikoli pro skutečnou moudrost.“ Eristika představu-

je způsob vedení diskuze, jejímž cílem není dobrat se pravdy, ale zvítězit nad 

partnerem, resp. protivníkem. Obvykle tak, že z jeho výpovědí (zdánlivě) vyvodíme 

spor, čímž ho diskreditujeme i pro další diskuzi.

Odmítavý postoj vůči sofistům je společný Aristotelovi i ostatním příslušníkům 

Akademie. Ale zatímco Platón vycházel v podstatné míře také ze sociálních



37

a politických východisek22, Aristoteles je v tomto ohledu již zcela věcný a konstruk-

tivní. Se sofisty sdílí zájem o rétoriku a jazyk, vyčítá jim však způsob argumentace, ve 

kterém jsou vědomě použity logicky chybné postupy a využívá se i neobratnosti 

protivníka, která je následně v diskuzi obrácena proti němu. (Berka 1978, s. 6)

Spis O sofických důkazech však představuje něco víc než jen manuál k usvědčení 

eristicky argumentujícího protivníka. Aristoteles možné chyby a omyly proti popisova-

ným pravidlům průběžně uvádí ve všech svých logických spisech. Můžeme tuto snahu 

chápat jako znak jeho pedagogického přesvědčení, že chyby jsou důležitou součástí 

poznávacího procesu žáků a negativní vymezení problému – byť nemůže nikdy nahradit 

to pozitivní – je často velmi užitečné. V poslední části Organonu tuto svou snahu tedy 

dovršuje. Berka uvádí v návaznosti na Aristotelův text hned tři důvody, proč je užitečné 

se i tímto úhlem pohledu zabývat: „Protože se taková argumentace často opírá

o zneužívání jazykového vyjádření, umožňuje nám znalost sofistických klamů lépe 

pochopit význam různých termínů (…) Za druhé je to užitečné pro vlastní filosofickou 

práci. Myslitel, který se dá snadno oklamat a nepozná, že mu někdo nastražil léčku, 

může se snadno dopouštět chyb a omylů, uvažuje-li o nějakém filosofickém problému. 

Za třetí je žádoucí, aby i filosof byl dobře obeznámen s eristikou a dovedl sám takto

i argumentovat. Pak se bude moci účinně bránit proti eristicky postupujícímu 

protivníku, který klade na sofistickou argumentaci mnohem větší váhu než na věcně 

podložené zdůvodnění.“ (Berka 1978, s. 7n; Aristoteles 1978, s. 52)

Sepsání tohoto spisu časově předcházelo sepsání Prvních i Druhých analytik. To je 

zřejmé z toho, že Aristotelova kritika sofistické argumentace se více neopírá

o vybudovanou teorii sylogistiky. Sofistické klamy odhaluje spíše jejich rozborem

a poukázáním na příslušný problém.

Nyní tedy již konkrétněji k jednotlivým typům eristické argumentace. Základní možné 

rozdělení sofismat je na ta, která jsou podmíněny svým jazykovým vyjádřením 

(označují se tradičně in dictionem) a na ta, která na konkrétním jazykovém vyjádření 

nezávisí (extra dictionem). Sofismata in dictionem vznikají podle Aristotela ze šesti 

                                               
22 Platón tvrdil, že moudrost by měli pěstovat příslušníci aristokracie. K sofistům projevoval osobní 

opovržení i proto, že svou veřejnou vzdělávací činnost provozovali za úplatu.
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různých příčin, pro sofismata extra dictionem vypočítává sedm možností. Uceleně jsou 

popsány ve 4. a 5. kapitole zkoumaného spisu. Udeme je nyní postupně i zde:23

3.6.1 Sofismata in dictionem

První z kategorie in dictionem je chybná argumentace využívající homonymie

(stejnojmennosti) některých slov. „Zlo je dobro; neboť dobro je to, co být musí, zlo 

však musí být také.“ Stejnojmenný je zde výraz musí být, který se v řečtině užívá ve 

dvou významech, jednak značí přírodní nutnost (zde ve spojení s pojmem zla), jednak 

znamená mravní povinnost (v tomto významu se zde pojí s dobrem). (Aristoteles 1978,

s. 26n, citováno podle Zavřel 2010, s. 37)

Druhým zdrojem prostoru pro sofistickou manipulaci protivníkem je amfibolie, 

víceznačnost vět. Např. větu „Nepřátele nechej mě napadnout.“ můžeme interpretovat 

dvěma odlišnými způsoby; není zřejmé, zda mají nepřátelé napadnout mě, nebo já je 

(snadná záměna subjektu a objektu děje).

Třetí chybou v kategorii in dictionem je spojení toho, co má zůstat rozděleno. Uvádí se 

příklady „Sedící může jít.“ či „Nepíšící může psát.“ Ty zdánlivě popírají základní 

logické pravidla sporu, ovšem kořen nedorozumění je třeba opět hledat v jazyce. 

Zatímco slovesa v infinitivu v citovaných větách vyjadřují možnost (potenci), slova 

„sedící“ a „nepíšící“ jsou vyjádřením aktuálního stavu. Tedy se navzájem nepopírají.

Další možností, poměrně analogickou, je naopak rozdělení něčeho, co má zůstat 

spojeno. Příkladem je často citované sofisma: „Číslo pět je dvě plus tři; číslo dvě je 

sudé a číslo tři je liché; tedy číslo pět je zároveň sudé i liché.“ 

Další z popisované skupiny jsou sofismata, která staví na záměně významu slov 

použitím rozdílného přízvuku. Jsou však charakteristické právě pro řečtinu a po překladu 

by se jejich význam vytratil.

Poslední z kategorie in dictionem jsou sofismata ovlivněná tvarem slovního vyjádření; 

ta jsou spjata např. se záměnou rodu u podstatných jmen. (Berka 1978, s. 11)

                                               
23 Velmi přehledně je vyjmenovává i Ross (1995, p. 57n).
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3.6.2 Sofismata extra dictionem

Druhy sofismat v kategorii extra dictionem mají samy vžité latinské názvy. Budeme je 

tedy s nimi uvádět. První je fallacia accidentis. Jedná se o chybu, kdy je nahodilá 

vlastnost predikátu (který je rovněž vyjádřen nahodilou vlastností) připisována 

automaticky i subjektu. Uvádí se příklad z Platónova dialogu Euthydémos: „Není-li tedy 

ten pes jejich otec? A není-li ten pes tvůj? Tedy je otec a je tvůj, tedy je to tvůj otec.“ 

Fallacia accidentis označuje i případy, kdy dochází k záměně vlastnosti třídy

a individua. Příkladem je úsudek „Sokrates je bílý. Bílá je barva. Tedy Sokrates je 

barva.“24

Druhá příčina vzniku sofismat ze skupiny extra dictionem má poněkud delší označení: 

fallacia a dicto simpliciter ad dictum secundum quid. Jde o záměnu metí tím, co platí 

relativně (např. vzhledem k času, místu) a tím, co je absolutní. Příkladem budiž 

vyjádření „Ind je celý tmavý, ale při tom je bílý, máme-li na mysli jeho zuby. Tedy je 

bílý i nebílý.“ (Aristoteles 1978, s. 29)

Ignoratio elenchi je dalším druhem sofistického vyjádření. Jedná se o vědomé provinění 

sylogistické struktuře nebo zamlčení některého z předpokladů: „Někteří vynechají něco

z toho, co bylo uvedeno, a získají tak zdánlivé vyvrácení, např. závěr, že totéž je 

dvojnásobné a není dvojnásobné; neboť dvě jsou dvojnásobkem jedné, ale ne 

dvojnásobkem tří.“ (Aristoteles 1978, s. 30)

Fallacia a consequencis je takové vyjádření, které porušuje některé ze základních 

úsudkových schémat modus ponens a modus tollens. Jinými slovy, v tomto druhu 

sofismat se zaměňuje pořadí antecedentu a konsekventu. „A ježto země po dešti bývá 

vlhká, domníváme se, že pršelo, je-li vlhká. To však není nutné“ (Aristoteles 1978,

s. 30)

Další (v pořadí pátý) druh sofismatu extra dictione nese označení petitio principii. 

Spočívá v tom, že to, co má být teprve dokázáno, se používá jako předpoklad. Jde 

vlastně o tzv. důkaz kruhem.

                                               
24 Jde vlastně o záměnu vztahu členství ve třídě a inkluzí tříd. Kvůli eliminaci právě takových vyjádření 

byla v moderní logice zavedena teorie logických typů.
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Šestá možnost, kterou Aristoteles vyjmenovává, dostala označení fallacia non causa 

pro causa. „Tato nekorektní zdůvodnění (…) jsou charakterizována tím, že se v nich 

nesprávně usuzuje na příčinnou souvislost jevů, mezi nimiž však reálně existuje pouze 

časová následnost. Z časové následnosti, která může být zcela nahodilá, nelze ovšem 

vyvozovat žádné opodstatněné závěry o kauzálním vztahu mezi různými jevy.“ (Berka 

1978, s. 14)

Konečně jako poslední možnost vzniku sofismat v kategorii extra dictione Aristoteles 

uvádí tu, kdy by jedna položená otázka vyžadovala více odpovědí, očekává se však jen 

jedna. Tento druh sofistického vyjádření označujeme ergo propter hoc a fallacia 

plurium quaestionum. Příkladem může být jednoduchá otázka „Jsou žluč a med 

sladké?“.

3.6.3 Konotace k moderní logice

Byť se nám mohou některá z uvedených sofismat jevit jako neškodné (a navíc 

nevýznamné) slovní hříčky, už sám Aristoteles si uvědomoval, jak velký prostor

k manipulaci a svévoli dávají těm, kteří argumentují pouze prostředky přirozeného 

jazyka, bez znalosti a použití nějakého logického systému (např. sylogistického). Navíc, 

některé antické antinomie ukazují na vážné problémy, které uspokojivě vyřešila až 

moderní formální logika.

„Mluvíš-li něco, prochází to tvými ústy; mluvíš o voze; prochází tedy tvými ústy vůz.“ 

Zde se jasně ukazuje nesnáz při nerozlišení mezi pojmenováním a pojmenovaným. 

Aristoteles se dokonce zabýval známým paradoxem lháře. Byť se mu ho nepodařilo 

zcela jasně osvětlit. Nakonec – i na to musela logika čekat až do přelomu 19. a 20. 

století, kdy se začaly striktně rozlišovat jednotlivé vrstvy jazyka, resp. metajazyka.
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4 Tradice aristotelské logiky

Bezprostřední návaznost na Aristotelův odkaz zajistilo jeho Lyceum, tedy peripatetická 

(logická) škola. Theofrastos25, kterého Aristoteles ve své závěti pověřil řízením Lycea

a správou knihovny, je údajně autorem některých zlomků Organonu i dalších 

Aristotelových děl (např. Metafyziky).

Historicky významný je pak přínos Porfýriův26. Jeho spis Isagogé, úvod k Aristo-

telovým Kategoriím, se stal bezmála kanonickou součástí Organonu a zejména ve 

starším období scholastiky hrál důležitou roli.

Ve výčtu důležitých představitelů aristotelské tradice ve starověku nelze pominout 

Boëthia27. Jemu vděčíme zejména za pořízení komentovaných překladů Aristotelových 

spisů (vč. Porfýriova Isagogé) do latiny, čímž byly tyto poklady zprostředkovány 

středověké západní kultuře.

4.1 Logica antiqua

Středověká scholastika představuje svět sám o sobě a představit ji ve zkratce znamená 

nutně velké zjednodušení. Rámcově můžeme toto období rozdělit do dvou základních 

etap. pro něž se vžila charakteristická latinská označení logica antiqua a logica 

modernorum. Logica antiqua pokrývá časově období od Boëthia až do počátku 13. sto-

letí. Toto období se obvykle rozděluje ještě na dvě éry, logica vetus a logica nova. 

Logica vetus představuje období, v němž došlo k reflexi úvodních spisů Organonu, 

Kategorií a o vyjadřování, doplněných o Porfýriovo Isagogé. Jako patrně nejvýznam-

nějšího zástupce tohoto období můžeme jmenovat Petra Abelarda28. Logica nova byla 

započata znovuobjevením dalších spisů Organonu – Prvních i druhých analytik a Topik

                                               
25 Theofrastos (372–287 př. Kr.), Aristotelovu peripatetickou školu úspěšně vedl po 34 let. Významný je 

jeho přínos v botanice, zejména v její systematice.

26 Porfýrios (232–304 po Kr.), příslušník novoplatónské filosofické školy, mj. velký odpůrce křesťanství.

27 Boëthius (480–525 po Kr.), křesťanský filosof, považován za posledního velkého myslitele starověku.

28 Petr Abélard (1079-1142 po Kr.), považován za zakladatele tradice teologické disputace.
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(vč. spisu O sofistických důkazech). Není bez zajímavosti, že tyto spisy se (zpět) do 

Evropy dostaly často krkolomnou cestou překladů z arabštiny či syrštiny. (Novák & 

Dvořák 2007, s. 19n)

4.2 Logica modernorum

Logica modernorum je obdobím, kdy se už nejedná jen o reflexi a rozpracování logiky 

Aristotelovy, ale řeší se již svébytné problémy. Vedle teorie supozice (mimo jiné) jde 

zejména o rozsáhlý a významný spor o tzv. univerzálie. Předmětem sporu je povaha 

obecných termínů (druhých substancí). Krajní polohy jsou v zásadě dvě, pozice 

realistická a pozice nominalistická. „Zatímco se realisté domnívají, že obecným 

termínům odpovídá nějaká přirozenost (tedy nějaká věc – res), kterou nelze ztotožnit

s věcí označenou singulárním termínem, to jest individuem, jsou nominalisté 

přesvědčeni, že realita, k níž se jazykové termíny vztahují, není nic jiného, než soubor 

individuí, a že se tedy obecný termín nemůže vztahovat k ničemu jinému než opět

k těmto individuím. Obecný termín má tedy podle nominalistů konec konců podobný 

charakter jako termín singulární.“ Zásadní je tedy otázka, zda distinkce jazyková 

opravňuje (či dokonce zavazuje) k distinkci ontologické. (Sousedík 2008, s. 111)

Spor o univerzálie vlastně zahájil už Porfýrios, který otázku po povaze obecných 

termínů předložil ve svém Isagogé. V raném středověku se zejména pod vlivem 

novoplatónsky orientovaného sv. Augustina29 obhajovalo ponejvíc krajně realistické 

stanovisko. Tradici Aristotelovy (či spíše aristotelské) logiky by však byla nejblíže 

zřejmě pozice tzv. umírněného realismu, za jejíhož duchovního otce je považován výše 

zmíněný Petr Abélard. Podle tohoto názoru nelze univerzálie považovat za reálně 

existující věci samy o sobě. Jsou to jakési známky či rysy jednotlivin, které začínají 

existovat až díky abstrakční činnosti rozumu. (Sousedík 2008, s. 113n)

Významných filosofů a logiků této etapy historie bylo mnoho, uvedeme jen výčet 

několika jmen bez dalších podrobností: Petr Hispánský (pozdější papež Jan XXI.), Jan 

Duns Scotus, Vilém Ockham.

                                               
29  sv. Augustin (354–430 po Kr.), významný filosof a teolog, učitel církve
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4.3 Druhá scholastika

Zatímco předchozí období bývá považováno za scholastiku vrcholnou, po konci 14. sto-

letí nastává určitý útlum. Zájem o problémy a studium logiky se opět prohlubuje řádově 

po sto letech. Koncem 15., zejména však v 16. a 17. století dochází k opětovnému 

rozvoji, který nazýváme druhou scholastikou. V tomto období docházelo k soustavnému

a systematickému rozvoji odkazu velkých myslitelů vrcholné scholastiky. Řeší se ale

i svébytné problémy, probíhají první pokusy o jistou formalizaci přirozeného jazyka 

(tj. v té době latiny). Jako významného představitele tohoto období je možno jmenovat 

Jana Caramuela z Lobkovic30.

Na rozdíl od často rozšířeného a velmi zjednodušujícího pohledu na éru scholastické 

logiky jako na období, které jen reprodukovalo Aristotela, uzavírá Novák příslušnou 

kapitolu takto: „Celá éra scholastiky představuje jednoznačně období rozkvětu logiky, 

který podstatně souvisel s klíčovou rolí, jakou logika hrála ve scholastické metodologie 

vědecké práce vůbec.31 Zároveň je třeba říci, že scholastická logika nikdy nebyla 

chápána izolovaně od problémů jak teorie jazyka, tak otázek metafyzických

i noetických, ale právě naopak, vždy tvořila organickou součást systematiky 

uspořádaného scholastického korpusu vědeckého poznání; a byla rovněž neoddělitelná 

od praxe, a to jak pedagogické, tak samostatně vědecké. V tomto ohledu s obdobím 

scholastiky nesnese srovnání ani éra logiky moderní.“ (Novák & Dvořák 2007, s. 21)

                                               
30 Jan Caramuel z Lobkovic (1606–1682), španělský myslitel s českými kořeny, svého času také opat 

Emauzského kláštera v Praze.

31 Logika je v tomto období v rámci akademického studia zařazena jako součást tzv. sedmera svobodných 

umění, které představovalo jistou univerzální vědeckou průpravu. Oněch sedm disciplín bylo ještě 

rozděleno do dvou skupin: gramatika, logika a rétorika tvořily tzv. trivium; aritmetika, geometrie, hudba 

a astronomie pak tvořily quadrivium. (Poznámka není součástí originálu citované pasáže.)
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Závěr

Aristoteles je bezpochyby právem považován za zakladatele a otce nejen logiky, ale

i systematické vědy jako takové. Jeho spisy se staly na dlouhá léta a staletí základem

a vzorem vědeckých prací. Jeho logika a zejména sylogistika byla natolik průzračná

a zřetelná, že byla dlouhou dobu považována za vrchol, nad nímž již nic není. Dokonce

i Kant ještě tvrdil, že po Aristotelovi již nemohla logika učinit krok vzad, ale ani vpřed.

Tento názor je dnes již překonán, avšak na monumentálnosti to Aristotelovu dílu 

skutečně neubírá. Vždyť tak nebývalý rozkvět logiky jako v několika málo letech 

fungování Akademie a Lycea se s podobným spádem objevil až v období zrodu logiky 

matematické koncem 19. a začátkem 20. století.

Aristotelova logika, která vycházela z přirozeného jazyka, nutně musela narazit na 

některá omezení či problémy, které z šíře a indefinitnosti jazykové praxe plynou. Avšak 

mnoho z toho, co se dnes považuje za nedokonalosti Aristotelovy koncepce, se 

nedokonalým stalo až optikou moderní logiky. Asi nejznámějším podobným 

problémem je chápání Aristotelových částečných soudů jako existenčních výroků. 

Podle platného modu Darapti 3. figury totiž platí32:

M a P Každá skleněná hora je ze skla.
M a S Každá skleněná hora je hora.
S i P Některé hory jsou ze skla.

Na první pohled zde z platných premis podle platného modu vyplývá neplatný závěr. 

Ovšem Aristoteles ve své analytice předpokládá neprázdný rozsah vypovídaných 

termínů, Předkládané premisy by tedy pro něho byly nepřijatelné

Přestože se dnes studium logiky v žádném případě nemůže zastavit u Aristotela, neměla 

by být jeho koncepce ani přehlížena. Právě intuitivnost jeho systému je z didaktického 

hlediska nespornou výhodou. A podobně jako motivací pro Aristotelovu práci bylo 

setkání se sofistickými deformitami, může být i pro dnešní žáky zdrojem motivace 

poznání, že jazyk, který používají a považují za jednoznačný, se může v některých 

situacích jevit jako nedostatečný či nepřesný.

                                               
32 Původně tento sylogismus předkládá B. Russell, citováno podle (Sousedík 2008, s. 56).
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V průběhu celé historie, nejen, že byly Aristotelovy práce studovány a vykládány, ale 

především i podnítily mnoho významných myslitelů k vlastní vědecké práci, formulaci 

nových problémů a hledání jejich řešení. 
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