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1 Utváranie myšlienky formalizácie 

Einsteinova teória relativity vo fyzike, Heisenbergov princíp neurčitosti v kvantovej mechanike, 

Gödelove vety o neúplnosti v matematike (Goldstein 2005, s. 28). Všetky tieto koncepcie majú aj 

napriek odlišnému predmetu skúmania predsa len niečo spoločné. Otriasajú zaužívanými, na tradícii 

postavenými základmi vedy a prinášajú znepokojenie do oblasti spoľahlivosti poznania. Všeobecne sa 

predpokladá, že ako Gödel, tak aj Einstein boli na počiatku odboja proti objektivite a racionalite, 

v dôsledku ktorej mnohí iní vedci podstúpili obrat k subjektivizmu. Preto je veľkým prekvapením, že 

ani jeden z nich takto svoje tvrdenia neinterpretoval. Práve naopak, matematika bola pre Gödela ná-

strojom odhaľovania objektívnych rysov matematickej reality podobne, ako bola týmto nástrojom 

fyzika pre Einsteina (Goldstein, 2005, s. 28 – 36). No aj napriek tomu sa práve oni považujú za jed-

ných z tých, ktorý stáli na počiatku nástupu nového vzoru uvažovania.  

Na to, aby bola nová paradigma usudzovania pochopená, je však potrebné porozumieť tomu, čo jej 

predchádzalo. Pokúsim sa preto načrtnúť líniu uvažovania smerujúcu k formalizácii, ktorá má svoje 

zárodky už v antike, no k celistvejšiemu prepracovaniu dochádza až oveľa neskôr. Intuitívne zvažo-

vanie nás môže viesť k myšlienke, že je nerozumné mechanizovať niečo, čo je typicky ľudské a čo ho 

vyčleňuje od okolitého sveta, no už Aristoteles vytušil, že existujú konkrétne schémy uvažovania 

(sylogizmy), ktoré sa riadia určitými poznateľnými pravidlami. Historicky vzaté sa myšlienka forma-

lizácie naplno rozvíja až v 19. storočí. George Boole v tomto období publikuje svoju prácu Zákony 

myslenia a rozpracúva myšlienku pravdivostných hodnôt (Hofstadter, 2012, s. 40). Začína sa formu-

lovať idea logicizmu, na ktorej počiatku stojí nemecký filozof G. W. Leibniz, no konzistentnejšie sa 

táto možnosť redukovateľnosti matematiky na logiku rozvíja až s príchodom F. L. G. Fregeho. G. 

Cantor je v tejto historickej ére naplno zamestnaný matematickou teóriou množín.  

19. storočie sa tiež nieslo v znamení riešenia paradoxov. Russell bol jedným z tých logikov, ktorí 

sa zaoberali problematikou autoreferenčných výrokov (v mnohom reagoval na Fregeho). Pokúšal sa 

očistiť matematiku od výrokov takéhoto druhu. Nástrojom očisty sa mala stať rozvetvená teória typov 

(neskôr často kritizovaná). Vo svojich starších prácach pripodobňoval princípy platné v matematike či 

logike k prírodným zákonitostiam a zmyslové vnímanie spájal s evidenciou v logike (Gödel, 1999, 

s. 28). Spolu s Whiteheadom sa v práci Principia Mathematica pokúšali o vytvorenie formálneho 

systému, ktorý by dokázal obsiahnuť všetky pravdy matematiky. Ad hoc hypotézy v teórii typov za-

bezpečovali jej konzistentnosť. Prostredníctvom nich sa zamedzilo vyvodzovaniu paradoxov, ako 

napríklad paradoxu množín, ktoré obsahovali sami seba alebo paradoxu holiča. Posledné, čo bolo 

nutné urobiť, bol formálny dôkaz konzistentnosti. 
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2 Dôkaz bezospornosti axiomatického systému 

Apel na vykonanie takéhoto dôkazu vyjadruje David Hilbert, nemecký filozof a matematik, ktorý 

sa vo svojich tvrdeniach opieral práve o spis Principia Mathematica. Jeho snahou bola dôsledná for-

malizácia matematiky. Jedinečná istota plynúca z chápania matematiky ako niečoho apriórneho ho 

viedla k presvedčeniu, že je možné realizovať program formalizácie. Hilbert sa vo svojom spise Zá-

klady geometrie pokúša ukázať možnosť zachytenia geometrie vo formálnom systéme za predpokladu 

predošlej formalizácie aritmetiky, keďže geometria predpokladá pravdy aritmetiky (Goldstein, 2008, 

s. 118). 

Dostálová (2008, s. 120) redukovala jeho program formalizácie do dvoch bodov: 

- je potrebné zostrojiť konečný systém axióm a následne prostredníctvom stanovených pravidiel 

odvodiť všetky tvrdenia matematiky, 

- dokázať, že je tento axiomatický systém bezosporný. 

Tieto dva body v sebe skrývajú základné predpoklady, ktoré sa očakávali od axiomatického systé-

mu. Nimi sú: rozhodnuteľnosť, úplnosť, korektnosť a bezospornosť, ktorá má byť dokázateľná 

v rámci axiomatického systému samotného. Mechanizácia, ktorá sa v tomto procese prejavuje, je 

princípom, pomocou ktorého je umožnená manipulácia so symbolmi formalizovaného jazyka (Dostá-

lová, 2008, s. 116). Čo sa týka načrtnutej problematiky bezosponosti, je potrebné rozlišovať medzi 

bezospornosťou s ohľadom na vonkajší svet, ktorá nastáva práve vtedy, keď sa každá teoréma systé-

mu stáva pri danej interpretácii pravdivým výrokom, a bezospornosťou vnútornou. Tá naproti tomu 

nepripúšťa, aby systém obsahoval dva alebo viac takých teorém, ktoré nie sú vzájomne kompatibilné 

(Hofstadter, 2012, s. 117). To znamená, že v prípade dvoch tvrdení Ω a ¬Ω, je možné v rámci axio-

matického systému odvodiť vždy iba jedno z nich. 

Ako si takýto systém predstaviť? Pre ilustráciu uvediem príklad, prostredníctvom ktorého sa pokú-

sim objasniť fungovanie, princípy a postupy, ktoré sa v takýchto systémoch uplatňujú, čím, ako dú-

fam, ozrejmím nastolenú problematiku. 

Epimenides sa po stroskotaní na neznámom ostrove ocitá pred bránou labyrintu, ktorý je domovom 

bájneho tvora Minotaura. Text, vytesaný do kameňa pri vstupnej bráne do bludiska, predznamenáva, 

že ak sa rozhodne vojsť, bude sa musieť opakovane rozhodovať medzi dvoma možnosťami reprezen-

tovanými dvojicou dverí. Na každých dverách, ktoré sa vo vnútri nachádzajú, je umiestnená tabuľka 

s určitým výrokom. Tento výrok môže byť buď pravdivý, alebo nepravdivý, pričom platí, že dvere, na 

ktorých je pravdivý výrok, smerujú do bezpečia, zatiaľ čo dvere s nepravdivým výrokom smerujú 

priamo do pazúrov mýtického netvora. 

V bludisku platia nasledujúce pravidlá: 

- Každé dvere s nápisom, ktoré sa v bludisku nachádzajú, sú buď pravdivé, alebo nepravdivé. 

- Pravdivý výrok je len na tých dverách, ktoré smerujú do bezpečia. 

- Nepravdivý výrok sa nachádza len na tých dverách, ktoré vedú k beštii. 

Epimenides má zvedavú povahu, práve preto sa napokon rozhodne vyskúšať svoje schopnosti 

a vojde do labyrintu. Tento Kréťan sa vyznačuje tým, že verí v platnosť pravidiel labyrintu
1
 a taktiež 

vo svoju vlastnú bezospornosť
2
 (Epimenides v tomto príklade reprezentuje bezosporný a úplný sys-

tém). Po pár prejdených metroch pristúpi k prvej dvojici dverí. Výrok na pravých dverách znie: „Tieto 

dvere vedú do bezpečia práve vtedy, keď druhé dvere vedú do bezpečia“. Druhý výrok naproti tomu 

čitateľovi oznamuje, že: „Obe dvere vedú do bezpečia“ (prvé dvere vedú do bezpečia a súčasne aj 

druhé dvere vedú do bezpečia). Epimenides uvažuje takto: ekvivalencia, ktorá je viditeľná v prvom 

výroku, je pravdivá práve vtedy, ak obe jej časti majú rovnakú pravdivostnú hodnotu. Konjunkcia 

v druhom prípade je pravdivá práve vtedy, ak obe jej časti sú pravdivé. Filozof na základe týchto 

predpokladov usúdi, že obe výroky sú pravdivé a preto môže bez obáv prejsť akýmikoľvek z nich. 

Epimenides usudzuje mechanicky prostredníctvom uplatnenia základných logických vzťahov na výro-

                                                      
1
 Ak Epimenides usúdi o niektorom výroku, že je pravdivý, následne usúdi, že dvere s týmto výrokom musia viesť 

do bezpečia a naopak, ak usúdi, že dvere vedú do bezpečia, verí, že výrok na nich musí byť pravdivý. Pokiaľ raz vo 

svojom usudzovaní uverí v pravdivosť výroku na dverách, uverí tiež tomu, že sú bezpečné. 
2
 Filozof si je vedomý svojej bezospornosti. Sporným by sa stal vo chvíli, ak by veril vo výrok p a následne aj 

v jeho negáciu. 



11. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA 

 

108 

ky nájdené na dverách. Čo by sa však stalo v prípade, ak by filozof našiel tabuľku s nápisom „Nikdy 

nebudeš vedieť, že tieto dvere vedú do bezpečia“?
3
 K tejto problematike sa vyjadrím neskôr.  

Otázkou však naďalej ostávalo, či je z niektorej z vyššie uvedených (a mnohých iných) koncepcií 

možné odvodiť celú matematiku a súčasne, či je možné preukázať bezospornosť takéhoto konštruktu. 

V opačnom prípade by sa dalo usúdiť, že očakávania týchto matematikov boli nesplniteľné. 

 

3 Autoreferenčné tvrdenia, úplnosť a bezospornosť v rámci axiomatického systému 

Práve do tohto kontextu vstupuje v roku 1931 Gödel a účelovo využíva štruktúru autoreferenčných 

tvrdení, ktorú prepája s teóriou čísel. Teória čísel je také odvetvie matematiky, ktoré sa zaoberá vlast-

nosťami celých čísel. Jej štruktúra je nekonečným radom, na počiatku ktorého stojí nula. Medzi axió-

my tohto systému patrí napríklad to, že každé číslo má práve jedného unikátneho následníka a ku 

každému číslu je možné sa dopracovať konečným počtom krokov počínajúc od nuly.  Podobne ako 

pri paradoxe klamára je aj Gödelove analogické tvrdenie „táto veta nie je dokázateľná v rámci tohto 

systému“ pravdivé práve vtedy, keď je nepravdivé. Jeho cieľom je ukázať, že existujú určité aritme-

tické pravdy, ktoré nie je možné dokázať v rámci axiomatického systému, ktorý sa prezentuje ako 

konzistentný. Dagles R. Hofstadter (2012, s. 207) preformuloval Gödelov dôkaz do výroku: „toto 

tvrdenie z teórie čísel nemá dôkaz v systéme Principia Mathematica“. Práve Principia Mathematica 

je konštruktom, v ktorom sa  na prvý pohľad úspešne darilo odvodzovať značnú časť matematiky 

pomocou niekoľkých axióm logiky. Gödel sa však voči tomuto pokusu postavil kriticky. Chýbajúca 

formalizácia syntaxe ho viedla k presvedčeniu, že tento, na prvý pohľad prepracovanejší Russellov 

systém, zaostáva za Fregeho pokusom (Gödel, 1999, s. 26).  

To, čo sa Gödel  pokúšal preukázať je, že žiadny, akokoľvek dokonalo sa tváriaci systém, nedoká-

že uchopiť každý pravdivý výrok ako teorému. Bezospornosť, ako sa vyjadruje vo Filozofických ese-

jách, nie je možné preukázať bez zavedenia abstraktnejších prvkov (Gödel, 1999, s. 210). Predpokla-

dám, že týmto svojím vyjadrením nechcel naznačiť, že existujú také abstraktné entity, prostredníc-

tvom ktorých by sa bezospornosť dala preukázať spôsobom, aký očakávali. Neupozorňoval teda na 

možnosti zlepšenia ich koncepcií, ale iba zdôrazňoval, že ich predpoklady nestoja nohami pevne na 

zemi. Ako som už spomínala, Gödel sa nepovažoval za jedného z propagátorov subjektivizmu a ani 

svoje dve vety takto neinterpretoval. To, že axiomatický systém nemôže preukázať svoju bezospor-

nosť prostredníctvom seba samého, ešte neznamená, že je skutočne sporný, znamená to iba to, že 

svoju bezospornosť nevie preukázať. 

Metóda, ktorú pri svojom dokazovaní spornosti využíva, prevzal od Giuseppeho Peana a podobný 

princíp je možné nájsť aj u Russella a Whiteheada (Goldstein, 2005, s. 80). Predpoklad, ktorý si tento 

postup vyžaduje, je dostatočne bohatý axiomatický systém. Samotná realizácia je na prvý pohľad 

zložitá, keďže zatiaľ čo nie je až také komplikované predstaviť si, ako je možné vypovedať v jazyku 

o jazyku, nie je až také zjavné, ako môže byť tvrdenie teórie čísel tvrdením o teórii čísel (Hofstadter, 

2012, s. 36). Princíp oboch je v zásade veľmi podobný. O jazyku možno uvažovať ako o systéme, 

ktorý pozostáva z konečného počtu znakov (písmená abecedy). Použitím rôznych pravidiel je možné 

vytvárať slová, vety a súvetia, teda rôznorodé výpovede v jazyku. Syntax je následne prostriedkom, 

pomocou ktorého je nám umožnené uvažovať o jazyku v metarovine. V teórii čísel realizuje Gödel 

svoj dôkaz metódou číslovania, čo umožňuje chápanie každého výroku teórie čísel v dvoch rôznych 

stupňoch: jednak ako tvrdenie teórie čísel a jednak ako tvrdenie o teórii čísel (Hofstadter, 2012, s. 39). 

Utvára (analogicky k jazyku) metamatematickú úroveň matematiky, ktorá umožňuje formulovať ma-

tematické tvrdenia o matematike. Prvým krokom je, ako som už spomínala, vytvorenie dostatočne 

bohatého formálneho systému. Následne sa každému symbolu abecedy priradí unikátne číslo. Formu-

lám sa priradzujú čísla, ktoré sú odvodené z čísel ich komponentov. Prostredníctvom tohto kroku 

bude možné analyzovať vzťahy medzi výrokmi rozborom aritmetických vzťahov medzi príslušnými 

                                                      
3
 Príklad je značne zjednodušený, keďže je možné si predstaviť, že na oboch dverách nájdeme rovnaké nápisy, ako 

napríklad „tieto dvere sú pravdivé“, pričom obe nápisy budú v súlade s pravidlami labyrintu. Epimenides by však 

nemal reálnu šancu zistiť, ktoré z nich sú pravdivé. Hlbšie sa touto problematikou zaoberá Raymond Smullyan vo 

svojej knihe Navěky nerozhodnuto. 
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číslami (Goldstein, 2005, s. 145). Jedna formula bude dôsledkom inej práve vtedy, keď budú ich čísla 

v určitom vzťahu.  

Príklad tabuľky, v ktorej sa symbolom priraďujú unikátne čísla: 

 

 

 

 

 

 

 

Samotný zápis Gödelovho dôkazu je možné formálne vyjadriť nasledovne: 

n = GN (F(n)) 

Dok (GN(p)) vtedy a len vtedy, ak p je dokázateľné. 

¬ Dok (GN(p)) vtedy a len vtedy, ak p nie je dokázateľné. 

G = ¬ Dok (g) 

¬ Dok (g) vtedy a len vtedy, keď G nie je dokázateľné. 

Posledná veta hovorí, že G je pravdivé práve vtedy, keď je nedokázateľné (Goldstein, 2005, s. 154 

– 157)
4 
. 

Tento formálny zápis nám hovorí, nasledovné: Predpokladáme, že G nie je dokázateľné v rámci 

systému. Negáciou G získame výrok: G je dokázateľné v rámci systému. Napokon z toho vyplýva, že 

ak je G dokázateľné, tak je jeho negácia pravdivá. No ak je negácia akéhokoľvek výroku pravdivá, tak 

je výrok nepravdivý. Dôsledkom toho je, že ak je G dokázateľné, tak je nepravdivé. No ak je G doká-

zateľné, tak je aj pravdivé. Za predpokladu konzistentného systému je teda G pravdivé aj nepravdivé 

zároveň. Táto kontradikcia spôsobuje, že G nie je dokázateľné. Ak je teda systém konzistentný, G je 

nedokázateľné. No ak sa pozrieme na náš prvotný výrok, tak zistíme, že ani nič iné netvrdí, z toho 

vyplýva, že G je pravdivé (Goldstein 2005, s. 158). V tomto bode predkladá Gödel svoj dôkaz, že je v 

rámci konzistentného systému možné vytvoriť také tvrdenie, ktoré je pravdivé, no nedokázateľné. To, 

čo sa pokúšal preukázať, je, že bez ohľadu na axiomatický systém je dokázateľnosť slabším pojmom 

ako pravda (Hofstadter, 2012, s. 37). Čo to však znamená? Len máloktorý človek si v praktickom 

živote uvedomuje, že existuje diferenciácia medzi týmito dvomi pojmami. Každý logický systém 

pozostáva z určitého počtu axióm, ktoré sa pokladajú za pravdivé a nie je potrebné ich dokazovať. 

Pravdivosť je v tomto zmysle predpokladom dokázateľnosti, ktorá je usudzovaním od zrejmejšieho 

k tomu, čo nie je také zrejmé. Filozofi, ktorí sa pokúšali o formalizáciu, kládli spravidla väčší dôraz 

na dokázateľnosť, pričom pravdivosť sa dostávala do úzadia. 

Na záver sa vrátime k horeuvedenému príkladu: Epimenides prichádza k dverám, na ktorých je 

uvedený tento výrok:  „Nikdy nebudeš vedieť, že tieto dvere vedú do bezpečia“. Svoje uvažovanie 

začína predpokladom, že dvere vedú k Minotaurovi. Tvrdenie na nich by teda malo byť nepravdivé. 

No ukazuje sa, že ak by táto téza bola skutočne napísaná na dverách, ktoré vedú k nebezpečenstvu, 

bola by pravdivá. Žiaden filozof, ktorý sa riadi pravidlami bludiska, by niečo také nemohol pripustiť, 

keďže pravdivé tvrdenie nemôže byť napísané na dverách, ktoré vedú ku skaze. Epimenides preto 

usúdi, že výrok musí byť pravdivý a dvere zákonite vedú do bezpečia. Téza však tvrdí, že filozof ne-

bude nikdy vedieť, že dvere vedú do bezpečia, čo znovu odporuje pravidlám labyrintu. Preto usúdi, že 

tvrdenie musí byť nepravdivé. V rámci konzistentného systému sa mu podarilo preukázať, že tvrdenie 

je pravdivé a následne, že je nepravdivé. Z filozofa, ktorý si bol vedomý svojej bezspornosti, sa tak 

stal sporný mysliteľ. Paradoxne sa však práve týmto krokom stalo tvrdenie pravdivým. 

                                                      
4
 Dok – aritmetická vlastnosť systému, ktorou Gödel označuje „dokázateľnosť“ (okrem toho má táto vlastnosť aj 

svoj metavýznam) 

Symbol n – prirodzené číslo 

F(x) – výroková funkcia  

GN – formálny systém, GN(p) – výrok p je vetou formálneho systému  

G – aritmetický a súčasne autoreferenčný výrok 

SYMBOL ČÍSLO SYMBOL ČÍSLO 

Ǝ 123 ( 427 

= 276 ) 752 

¬ 985 x 803 

... ... ... ... 
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Prečo je však tento dôkaz taký neoceniteľný? Štandardne sa tvrdí, že Gödelovo zistenie zasadilo 

osudnú ranu formalizačným pokusom 19. storočia. Už len samotný predpoklad, že je nejaký systém 

bezosporný, je v konečnom dôsledku matematickým výrokom, práve preto taktiež podlieha Gödelovej 

metóde a stáva sa nedokázateľným v rámci systému, o ktorom vypovedá. To znamená, že nie je mož-

né preukázať bezospornosť, pokiaľ sa na to nepoužijú prostriedky presahujúce samotný systém. Dô-

sledky jeho dôkazu sú citeľné aj v iných oblastiach. Propagátori myšlienky umelej inteligencie sa 

domnievali, že učenie a samotná inteligencia sú v konečnom dôsledku opísateľné natoľko presne, že 

stroj by mal byť schopný ich simulovať. Bolo by teda možné vytvoriť taký umelý mechanizmus, ktorý 

by dokázal samostatne usudzovať a pripodobniť sa tak človeku. Gödel však tvrdil, že ľudská myseľ aj 

v oblasti čistej matematiky presahuje schopnosti akéhokoľvek stroja. Snenie o umelej inteligencii sa 

vďaka nemu stalo nateraz nedosiahnuteľným. Nová paradigma usudzovania, ktorú so sebou Gödel 

prináša, vytvára priestor pre množstvo impulzov do budúcna, no nesmie sa považovať za absolútnu. 

Nič totiž nevylučuje, že v priebehu rokov nebude vystriedaná iným vzorom. 
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