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hyperintensionální kontext

 CelCeláá konstrukce Ckonstrukce C je objektem predikace 
(argumentem), tedy její výstup – funkce, kterou 
konstruuje, pokud vůbec něco, je irelevantní

 konstrukce Ckonstrukce C není uužžitaita v módu provádění, ale její
výskyt je pouze zmzmíínněěnn ((displayeddisplayed))

 VVššechny podkonstrukce C (vechny podkonstrukce C (vččetnetněě promproměěnných) nných) 
jsou pouze zmjsou pouze zmíínněěny ny hyperintensionhyperintensionáálnlněě, nejsou v , nejsou v 
mmóódu provdu prováádděěnníí

 Jak tedy pracovat s konstrukcí C, jejíž výskyt je 
hyperintensionální? Jak budeme operovat na 
hyperintensionálním kontextu?

 SubstituSubstituččnníí metodametoda !!!
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Logika postojů
1.1. „„propozipropoziččnní“í“ postojepostoje

 Tom Att1 (věří, ví, myslí si), že P
a) Att1/(): vztah individua k propozicipropozici
b) Att1*/(n): vztah individua k hyperpropozicihyperpropozici

2.2. „„pojmovpojmové“é“ postojepostoje
 Tom Att2 (hledá, nachází, řeší, chce být, myslí na, …) P
a) Att2/(): vztah individua k intenzi
b) Att2*/(n): vztah individua k hyperintenzi

 Oba druhy ještě ve dvou variantách: de dicto a de re
 De re: Tom o no něčěčemem Att1, že P
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Logika postojů: (hyper-)propoziční
 Postoje doxastickdoxastickéé (doxa je řecky mínění) 

jsou reprezentovány větami tvaru
„Osoba a se domnívá (věří, myslí si, 
pochybuje, zda …) že P“,

 kdežto postoje epistepistéémickmickéé (epistémé je 
řecky poznání) jsou vyjádřen větami tvaru
„Osoba a vvíí, že P“.

 Epistémické postoje jsou to tzv. faktivafaktiva. Je 
zde presupozice, že to, co je věděno, je 
pravda
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Propoziční postoje
Dva extrémy:
Hyperintensionální postoj (explicitní znalost): agent je „logický idiot“
Intensionální postoj (implicitní znalost): 

agent je logicky vševědoucí
Možné řešení: komputakomputaččnníí znalostznalost

Vezmeme v úvahu, jaká pravidla odvozování daný agent ovládá a 
budeme počítat, co si může odvodit, pokud daná pravidla bude 
správně aplikovat

Funkce Inf(R)/((n)(n)): přiřadí vstupní množině konstrukcí 
množinu těch konstrukcí, které jsou odvoditelné z  pomocí množiny 
pravidel R.

 Inf(R): d c [[d c]  r [[0R r]  (d |—r c)]]
 ‘(d |—r c)’ je notace pro [[r d] = c]. 
c v n, d v (n), R/((n(n))) množina pravidel, r v (n(n)) v-

konstruuje prvek R, tj. určité pravidlo.
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Epistémické postoje (faktiva)
 vědět, že, pochopit, že apod. 
 Tom ví, že Měsíc je větší než Země.
 Tedy, Měsíc je větší než Země. Ale to není

pravda, proto
 Tom neví, že Měsíc je větší než Země.
 Ale z toho také plyne, že Měsíc je větší než Země. 

Proto, 
 Ani jedna z obou vět nemůže být pravdivá.
Presupozice Presupozice 
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Epistémické postoje (faktiva)
 Nechť K je takový vztah označený faktivem. Pak v jednotlivých 

případech platí tato pravidla: 
a) intenzionální případ, tj. K/() epistémický vztah k propozici.

[[00KKwtwt x px p]] [[00KKwtwt x px p]]
 
[[00TrueTruewtwt pp]] [[00TrueTruewtwt pp]]

 Typy: K/();  x  ;  p  ; True/().
Příklad: „Karel ví, že Tallin je město“ |= “Tallin je město”

wt [0Vědětwt
0Karel wt [0Městowt

0Tallin]]


wt [0Městowt
0Tallin]

 Kdyby Tallin nebyl město, nebyla by tato věta ani pravdivá ani 
nepravdivá. Z analýzy samotné však presupozice dokazatelná
není. Musíme to formulovat jako pravidlo. 
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Epistémické postoje (faktiva)
b) hyperintenzionální případ.
b1) vztah ke konstrukci propozicevztah ke konstrukci propozice

[[00K*K*wtwt x cx c] ] [[00K*K*wtwt x cx c]]
 
[[00TrueTruewtwt

22cc] ] [[00TrueTruewtwt
22cc]]

 Typy: K*/(n);  x v ; c/nv n-!; 2c v ; True/().

Příklad: 
„Karel neví*, že Petr je starší než Eva.“ |= „Petr je starší než Eva“.

wt [0Vědět*wt
0Karel 0[wt [0Staršíwt

0Petr 0Eva]]]


wt [0Staršíwt
0Petr 0Eva]

 Typy: Vědět*/(n); Starší(než)/().
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Epistémické postoje (faktiva)
b2) matematický vztah ke konstrukci pravdivostnmatematický vztah ke konstrukci pravdivostníí hodnotyhodnoty

[[00K*K*wtwt x dx d] ] [[00K*K*wtwt x dx d]]
 

22dd 22dd
 Typy: K*/(n);  x v ; d/n v n-!; 2d  .

Příklad:
„Karel neví*, že 2 je prvočíslo.“ |= „2 je prvočíslo“

wt [0Vědět*wt
0Karel 0[0Prime 02]]


[0Prime 02]
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Postoje de dicto vs. de re
 De dicto

Tom si myslí, že papež není papež
 De re

Tom si o papeži myslí, že (on) není papež
 Logicky nezávislé: 

dicto | re re | dicto
 Dva principy de re (obecně neplatí v případě

de dicto):
1. Existenční presupozice
2. Substituce ko-referenčních výrazů
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Intenzionální postoje de dicto

„Tom si myslí, že primátor města Ostravy je moudrý“.
 Tom má postoj k propozici, že primátor města 

Ostravy je moudrý, konstruované Uzávěrem 
wt [0Moudrýwt

0PMOwt]. 
 Typy: Moudrý/(); PMO/: úřad primátora města 

Ostravy:
 0PMO = wt [0Primátorwt

0Ostrava], kde 
Primátor(něčeho)/(), Ostrava/. 

wwtt [[00MyslMyslííwtwt
00Tom Tom wwtt [[00MoudrýMoudrýwtwt

00PMOPMOwtwt]]]]
 Dodatečné typy: Myslí/(); Tom/.
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Intenzionální postoje de dicto

wwtt [[00MyslMyslííwtwt
00Tom Tom wwtt [[00MoudrýMoudrýwtwt

00PMOPMOwtwt]]]]

Nechť 0PMOwt = 0Kajnar
Neplyne, že Tom si myslí, že Kajnar je moudrý.
wt [0Moudrýwt

0PMOwt]  wt [0Moudrýwt
0Kajnar]

Neplyne, že PMO existuje. 
Tom si může myslet, že PMOwt je moudrý, ačkoliv je 

úřad zrovna neobsazen. Pak prostě daná
propozice aktuálně nemá pravdivostní hodnotu, ale 
Tom to neví, myslí si, že má hodnotu T.
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Intenzionální postoje de dicto
wwtt [[00MyslMyslííwtwt

00Tom Tom wwtt [[00MoudrýMoudrýwtwt
00PMOPMOwtwt]]]]

Nechť 0PMO = wt [0Starostawt
0Ostrava]

PPlynelyne, že Tom si myslí, že starosta Ostravy je moudrý.
wt [0Moudrýwt

0PMOwt] =
wt [0Moudrýwt wt [0Starostawt

0Ostrava]wt]
Důkaz je zřejmý

V pV přříípadpaděě intenzionintenzionáálnlníího postoje ho postoje de de dictodicto mmůžůžeme eme 
substituovat tutsubstituovat tutééžž intensi (i kdyintensi (i kdyžž jinak jinak 
konceptualizovanoukonceptualizovanou))
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Hyperintensionální postoje de dicto

wwtt [[00MyslMyslíí**wtwt
00Tom Tom 00[[wwtt [[00MoudrýMoudrýwtwt

00PMOPMOwtwt]]]]]]

Nechť 0PMO = wt [0Starostawt
0Ostrava]

NepNeplynelyne, že Tom si myslí, že starosta Ostravy je 
moudrý.
0[wt [0Moudrýwt

0PMOwt]] 
0[wt [0Moudrýwt wt [0Starostawt

0Ostrava]wt]]
Důkaz je zřejmý

V pV přříípadpaděě hyperhyperintenzionintenzionáálnlníího postoje ho postoje de de dictodicto
nenemmůžůžeme substituovat tuteme substituovat tutééžž intensi (intensi (pokudpokud jeje jinak jinak 
konceptualizovankonceptualizovanáá))

Můžeme substituovat pouze procedurálně isomorfní
konstrukci
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Intenzionální postoje de re

„Tom si o primátorovi města Ostravy myslí, 
že (on) je moudrý“.

A) PMO má tu vlastnost, že si o něm Tom myslí, 
že je moudrý:

wwtt [[00MTMMTMwtwt
00PMOPMOwtwt] ] 

00MTM = MTM = 
wwt t [[x x [[00MyslMyslííwtwt

00Tom Tom wwt t [[00MoudrýMoudrýwtwt xx]]]]]]
00PMO = PMO = wwtt [[00PrimPrimáátortorwtwt

00OstravaOstrava]]
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Intenzionální postoje de re

„Tom si o primátorovi města Ostravy myslí, 
že (on) je moudrý“.

B) Pomocí substituční metody:

wwt t [[00MyslMyslííwtwt
00Tom Tom 22[[00Sub Sub [[00Tr Tr 00PMOPMOwtwt] ] 00on on 

00[[ww’’tt’’ [[00MoudrýMoudrýww’’tt’’ onon]]]]]]]]

00PMO = PMO = wwtt [[00PrimPrimáátortorwtwt
00OstravaOstrava]]
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Intenzionální postoj de re

Nechť 0PMOwt = 0Kajnar
V obou případech
Plyne, že Tom si o Kajnarovi myslí, že je moudrý.
Plyne, že PMO existuje, je to presupozice.
Dále plyne, že existuje někdo, o kom si Tom myslí, že 

je moudrý

[[00MyslMyslííwtwt
00Tom Tom 22[[00Sub Sub [[00Tr Tr 00PMOPMOwtwt] ] 00on on 

00[[ww’’tt’’ [[00MoudrýMoudrýww’’tt’’ onon]]]]]]]]
---------------------------------------------------------------------
[0x [[00MyslMyslííwtwt

00Tom Tom 22[[00Sub Sub [[00Tr Tr xx] ] 00on on 
00[[ww’’tt’’ [[00MoudrýMoudrýww’’tt’’ onon]]]]]]]]


