
ÚVOD 

Kloníme se k názoru, že filosofie se původně zabývala dvěma úkoly: hledáním 

pravdy, tj. řešením problému, co je pravda o světě, a hledáním významu, tj. řeše-

ním problému, co přesně znamenají výrazy našeho jazyka.1 První úkol si při-

vlastnily vědy, které se z filosofie postupem času vydělily. A filosofii zbyl druhý 

úkol, třebaže to mnozí filosofové odmítají připustit. 

Neochotu filosofů spokojit se s druhým úkolem přičítáme tomu, že ho po-

kládají za podřadný ve srovnání s prvním; a domníváme se, že neprávem. Před-

ně se druhý úkol nedá redukovat na první, jelikož řešení problému, co přesně 

znamená nějaký výraz, nemůže spočívat v uvedení nějakého jiného výrazu, byť 

by to byla pravdivá věta, není-li jasné, co ten druhý výraz přesně znamená, a to 

může být jasné, jen když se vyřeší obdobný problém týkající se druhého výrazu.  

Řešení druhého úkolu se tak nezakládá na nějakém pravdivém tvrzení, ale 

spíše na nějakém (normativním) aktu. Toto řešení však rozhodně není libovol-

né; v případě obou úkolů se dá zjistit, zda jejich řešení jsou nesprávná – ne-

správné řešení prvního úkolu odporuje pozorovaným faktům nebo přijatým 

předpokladům, nesprávné řešení druhého úkolu odporuje jazykovým intuicím. 

Přitom řešení prvního úkolu se často neobejde bez řešení druhého, jelikož nelze 

objektivně posoudit, zda je správné, či nesprávné, není-li formulované dostateč-

ně srozumitelně v nějakém jazyce. 

Těžištěm této knihy je průsečík hledání pravdy a hledání významu. Před-

stavujeme zde určité pojetí jazyka a pojmů, které mohou být významy jazyko-

vých výrazů, a ukazujeme, jakým způsobem lze v rámci tohoto pojetí řešit někte-

ré problémy teorie vědy. Ústřední je pro nás problém vztahu mezi pojmy, po-

mocí nichž parcelujeme svět, a vědeckými teoriemi, pomocí nichž vysvětlujeme 

či predikujeme jevy daného pojmově rozparcelovaného světa. Opíráme se 

o výsledky práce českého logika a filosofa Pavla Tichého. 

                                                                 
1  Srov. Schlick (1932). 
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V první kapitole (Teorie a jazyk) rozlišujeme dvojí chápání jazyka 

a demonstrujeme užitečnost tohoto rozlišení pro řešení některých problémů 

(např. problému sorités paradoxů, problému analytických a syntetických pravd, 

problému nutných pravd a posteriori) nebo pro jasné vymezení nedostatků 

přirozeného a vědeckého jazyka. Základní metody napravování těchto nedostat-

ků probíráme ve druhé kapitole (Definice a explikace). Ve třetí kapitole (O čem 

mluvíme) představujeme Tichého systém Transparentní intenzionální logiky, 

navržený původně k explikování pojmových rámců přirozených i vědeckých 

jazyků, který využíváme v dalších kapitolách. Ve čtvrté kapitole (Pojmy) expliku-

jeme, v souladu s návrhem Pavla Materny, pojem pojmu a definujeme pojmové 

a derivační systémy. Potenciál derivačních systémů pro vyložení dynamiky změn 

vědeckého jazyka se nám ovšem v této práci pro nedostatek času a místa nepo-

dařilo plně ukázat. Pátou kapitolu (Pravda) a šestou kapitolu (Teorie) věnujeme 

explikacím pojmů pravdy, vysvětlení a teorie. A v sedmé kapitole (Pravděblíz-

kost) aplikujeme výsledky předchozích kapitol na známý problém verisimilitude. 


