
Předmluva

Leibnizův ambiciózní projekt matematizace lidského usuzování obnášel splnění dvou cílů. Prv-
ním cílem bylo vytvořit univerzální symbolický jazyk – characteristica universalis, jehož výrazy
by reprezentovaly všechny lidské pojmy a myšlenky, a svými tvary by přesně zrcadlily jejich
struktury. Druhým cílem bylo navrhnout systém pravidel pro ‚počítání s pojmy‘ v tomto symbo-
lickém jazyce – calculus ratiocinator, který by umožňoval mechanicky odvodit všechny pravdy
ze souboru několika jednoduchých myšlenek. Tyto cíle jsou ve své úplnosti nerealizovatelné.
Ale, jak poznamenal již Frege, je možné a žádoucí se jim aspoň přiblížit.1 Jsme přesvědčeni
o tom, že Transparentní intenzionální logika (TIL) představuje významný krok tímto směrem.

TIL se liší od běžných logických systémů především svou mimořádnou expresivní sílou,
která z ní činí vpravdě univerzální nástroj logické analýzy přirozeného jazyka. Každý výraz TIL
‚zobrazuje‘ nějakou konstrukci (což je abstraktní strukturovaná procedura, jejímž provedením
se dá dospět k nějakému objektu); určité konstrukce lze chápat jako pojmy. Univerzálností se
vyznačuje i deduktivní systém TIL, který umožňuje – mimo jiné – odvozovat platné úsudky
o pojmech.

Za expresivní sílu TIL pochopitelně platí svou jednoduchostí. Na druhé straně je díky svým
vlastnostem imunní vůči některým neduhům. Jedním z nich je problém, který van Benthem
navzval uvěznění v systému. Spočívá v tom, že pojmy odvození či důkazu, které de$nujeme při
budování logického systému, jsou vždy relativní vzhledem k tomuto systému; takže se nedá
hovořit o důkazech v absolutním smyslu. Jenže např. metafyziky zajímají výsledky týkající se
pojmu nutnosti, nikoli výsledky, které se týkají modálního výrokového počtu S4.2 V případě TIL
taková odtrženost systému od jeho předmětné oblasti nehrozí, neboť TIL je se svou předmětnou
oblastí nerozlučně spojena.

S uvězněním v systému souvisí problém nemožnosti ‚spolupráce‘ mezi logikami. Vezměme
např. větu „Karel ví, že má povinnost jít do práce, ale trápí ho kocovina, proto se rozhodl zavolat
svému vedoucímu, a zeptat se ho, jestli by dnes mohl zůstat doma.“ Různé části této věty si mezi
sebe mohou rozdělit epistemická logika, deontická logika, logika jednání, erotetická logika, tem-
porální logika či modální logika. Ale žádná z nich sama, ani všechny společně nemohou podat
adekvátní analýzu této věty ani obsáhnout všechny platné úsudky, v nichž $guruje soud vyjád-
řený touto větou. Naproti tomu v TIL není obtížné tuto větu adekvátně analyzovat, a deduktivní
systém TIL se dá upravit tak, aby zahrnoval každou z uvedených logik.

1 Viz Frege (1879:vi).
2 Viz van Benthem (2011:3). Srov. též Tichý (1988:278).
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Tato kniha je rozdělena do tří oddílů. V prvním oddílu, Tichého logika, popisujeme logický
systém, který v této knize užíváme. Navrhl jej český logik a $lozof Pavel Tichý (⋆1936 Brno,
†1994 Dunedin) v novozélandské emigraci. Jedná se o teorii typů kombinující svébytným a účel-
ným způsobem jednoduchou a rozvětvenou teorii typů. O obecnosti toho logického systému
svědčí i to, že zahrnuje parciální funkce. Jedním z netriviálních výsledků, který v tomto oddílu
předkládáme, je navýšení expresivní síly někdejšího Tichého systému tak, aby pokryl i oblast
(svého) ‚metajazyka‘ .

Speci$ckou instanci Tichého teorie typů je TIL. Ve druhém oddílu, Characteristica universa-

lis, ukazujeme její užitečnost pro logickou analýzu jazykových výrazů, resp. pro explikaci pojmů
vyjádřených těmito výrazy. Představujeme zde explikace temporálních či modálních pojmů
(včetně pojmů povinnosti, zákazu a dovolení); zabýváme se otázkami, odpověďmi a impera-
tivy; v kapitole o postojích se věnujeme analýze vět o přesvědčení či vědění; a neméně důležité
jsou pro nás pojmy pravdy a vyplývání.

Teorie typů bývají obvykle prezentovány v rámci určitého deduktivního systému. Tichého
deduktivním systémem se zabýváme ve třetím oddílu, Calculus ratiocinator. Tichý jej navrhl pro
jednoduchou teorii typů (s parciálními funkcemi), ovšem my v této knize začínáme nelehkou
cestu jeho rozšíření pro rozvětvenou teorii typů. Předkládáme přitom nové poznatky platné i pro
běžné typované λ-kalkuly.

∗ ∗ ∗

Kromě určitých kontextů rozumíme v této knize pod termínem „funkce“ funkci jakožto zob-
razení. Stojí-li výraz „propozice“ v jednoduchých citačních uvozovkách, používáme ho k ozna-
čení preteoretického významu vět, tedy pojmu ‚propozice‘ . Výraz „intenzionální“ obvykle chá-
peme ve smyslu sémantikymožných světů. Náš ústřední termín „konstrukce“ je vymezen v prv-
ní kapitole.

∗ ∗ ∗

Chtěli bychom poděkovat všem našim blízkým za podporu při psaní této knihy.


