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Abstrakt: 

Práce shrnuje důkazové metody predikátové logiky. Definuje abecedu a 

gramatiku  predikátové logiky. Převod z přirozeného jazyka. Dále interpretaci formulí 

a příklady důkazových metod – syntaktických a sémantických. Důraz je kladen na 

Aristotelovu logiku, sylogismy a dokazování platnosti Aristotelových sylogismů 

pomocí Vennových diagramů. Součástí práce je aplikace, která umožňuje 

vyhodnocování Aristotelových sylogismů. Aplikace se ovládá přes web. 

 

Klí čová slova: 

predikátová logika, PL1, Aristotelova logika, sylogismy, Vennovy diagramy, 

sémantické tablo, rezoluční metoda, relační struktury 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

The project summarizes the methods of the predicative logic. The alphabet 

and grammar of the predicative logic are defined there. Transformation from natural 

language. The interpretation of formulas and some examples of methods that have 

been proved – both syntax and semantic. Aristotel’s logic is emphasized there. 

Syllogism and to prove Aristotle’s syllogisms due to Venn’s diagrams. The part of the 

project is the application which enables to analyze Aristotle’s syllogisms. The 

application can be controlled via web. 

 

Key words: 

predicative logic, PL1, Aristotel’s logic, syllogism, Venn diagram, semantic 

tablo, resolution metod, relational structure  

 



                                                                                                                 4 

 

1. ÚVOD 1 

2. PREDIKÁTOVÁ LOGIKA 1. ŘÁDU 2 

2.1. JAZYK PL 2 
2.1.1. Abeceda PL 2 
2.1.2. Gramatika PL 2 
2.1.3. Shrnutí 3 

2.2. PŘEVOD Z PŘIROZENÉHO JAZYKA DO PL1 4 
2.2.1. Všeobecný kvantifikátor ∀ 4 
2.2.2. Existenční kvantifikátor ∃ 4 

2.3. LOGICKÉ VYPLÝVÁNÍ  5 
2.4. INTERPRETACE FORMULÍ 5 

2.4.1. Interpretace jazyka PL1 7 
2.5. METODY DOKAZOVÁNÍ PLANOSTI ÚSUDKŮ 8 

2.5.1. Sémantické tablo 8 
2.5.2. Rezoluční metoda 10 
2.5.3. Relační struktury 14 

2.6. ARISTOTELOVA LOGIKA 15 
2.6.1. Pojem 15 
2.6.2. Logický čtverec, soud 16 
2.6.3. Úsudek, sylogismy 17 

2.7. VENNOVY DIAGRAMY  19 
2.7.1. Definice ploch 20 
2.7.2. Příklady sylogismů 20 

3. PŘÍPADOVÁ STUDIE 24 

3.1. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 24 
3.2. VSTUPY DO APLIKACE 26 

3.2.1. Abeceda aplikace 26 
3.2.2. Používané logické spojky 27 

3.3. VÝSTUPY APLIKACE 27 
3.4. PRÁCE S APLIKACÍ  28 
3.5. IMPLEMENTACE A SPUŠTĚNÍ  30 

4. ZÁVĚR 31 

5. LITERATURA 32 



                                                                                                                 1 

1. Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je souhrn důkazových metod predikátové logiky. 

První část je věnována tomuto souhrnu. Nejdříve je nutné definovat gramatiku a 

abecedu predikátové logiky. Následuje převod z přirozeného jazyka a interpretace 

formulí. Dále pokračují metody dokazování úsudků, které jsou syntaktické nebo 

sémantické. Mezi syntaktické patří sémantická tabla a rezoluční metoda, mezi 

sémantické Vennovy diagramy a relační struktury. Pro sémantická tabla, rezoluční 

metodu a relační struktury jsou uvedeny příklady.  

Vennovy diagramy jsou detailně popsány za kapitolou Aristotelovy logiky. Je 

to z toho důvodu, protože součástí mé práce je aplikace pro dokazování platnosti 

Aristotelových sylogismů pomoci Vennových diagramů. Proto je tato část oddělena a 

podrobněji probrána.  

Závěrečná část je věnována aplikaci. Popisuje se v ní uživatelské rozhraní a 

používaná abeceda. Dále jsou popsány vstupy a výstupy aplikace. Na názorném 

příkladu je ukázáno, jak se s aplikací pracuje. Nakonec je popsáno v čem byla 

aplikace naprogramována a jak ji spustit. 



                                                                                                                 2 

2. Predikátová logika 1. řádu 

Tato kapitola vychází ze skript Matematická logika, Doc. Marie Duží [1]. 

Jestliže chceme zkoumat úsudky, které nejsou elementární, tedy chceme 

sledovat vlastnosti předmětů a vztahy mezi předměty z pevně dané oblasti (univerza), 

slouží nám k tomu predikátová logika 1.řádu, dále PL1. PL1 si všímá struktury vět. 

Rozlišuje v každé větě individuum, o kterém se něco predikuje neboli zkoumá 

vlastnost či vztah. PL1 je dostačující pro formalizaci velké části matematických a 

dalších teorií.  

2.1. Jazyk PL 

2.1.1. Abeceda PL 

Abeceda je tvořena skupinami symbolů: 

1. Předmětové (individuové proměnné): x, y z … 

2. Symboly pro logické spojky: ¬, ∧, ∨, ⊃, ≡ 

3. Symboly pro kvantifikátory: ∀, ∃ 

4. Symboly pro individuové konstanty: a1, ..., an  

5. Symboly pro predikáty: Pk , Qk  , … 

6.  Pomocné symboly: (, ), [,]  

7. Binární predikátový symbol “ = “ , predikátová logika s rovností, může být 

součástí nebo také nemusí. 

 

2.1.2. Gramatika PL 

Termy: 

• Každý symbol proměnné je term 

• Jsou-li t1,…,tn (n ≥ 0) termy a je-li f n-ární funkční symbol, pak výraz 

f( t1,…,tn) je term; pro n = 0 se jedná o nulární funkční symbol neboli 

individuovou konstantu (značíme a, b, c, …) 
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• Jen výrazy dle předcházejících dvou bodů jsou termy 

 

Atomické formule: 

• Je – li p n-ární predikátový symbol a jsou-li t1,…,tn termy, pak výraz 

p(t1,…,tn) je atomická formule 

• Jsou – li t1 a t2 termy, pak výraz (t1 = t2) je atomická formule 

 

Formule: 

• Každá atomická formule je formule 

• Je – li výraz A formule, pak ¬A je formule 

• Jsou – li výrazy A a B formule, pak výrazy (A ∧ B), (A ∨ B),  

(A ⊃ B), (A ≡ B) jsou formule 

• Je – li x proměnná a A formule, pak výrazy  ∀xA, ∃xA jsou formule 

• Jen výrazy dle předcházejících bodů jsou formule  

2.1.3. Shrnutí 

Jazyk PL1 je specifický tím, že jediný typ proměnných jsou individuové 

proměnné, které je možné vázat s kvantifikátory. Dle definice jazyka (viz. 2.1.1) pro 

takový konkrétní jazyk platí obecné principy logiky, ale také, je-li interpretace těchto 

prvků jiná, platí pro ně mimologické principy, jež jsou tvůrcem definované pomocí 

speciálních axiómů. 

 

Formule lze zjednodušit pří dodržení následujících konvencí a vynechání 

závorek: 

• Elementární formule a formule nejvyššího řádu nemusí být 

uzávorkované 

• Kvantifikátory (∀, ∃)  a logické spojky (¬, ∧, ∨, ⊃, ≡) tvoří stupnici 

priority v tomto pořadí (∀, ∃), ¬,  ∧, ∨, ⊃, ≡ každý operátor vlevo od 

aktuálně vybraného je silnější než ten aktuálně vybraný. 

• Dojde – li  k tomu, že o prioritě nerozhodnou ani závorky, probíhá 

vyhodnocení formulí  zleva doprava. 

• Jelikož jsou spojky konjunkce a disjunkce asociativní, lze při zápisu 

mnohočetných konjunkcí a disjunkcí vynechat závorky 
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2.2.Převod z p řirozeného jazyka do PL1 

Formalizace je převod vět z přirozeného jazyka do jazyka logiky. Na začátku 

tedy máme normální větu běžného jazyka a na konci formuli predikátové logiky. 

Převod z přirozeného jazyka do PL1 je založen na analýze výrazů přirozeného jazyka. 

Pro predikáty je možno použít libovolné označení, ale s ohledem na to, že nesmí dojít 

ke kolizi vlastností či vztahů. Ke kolizi může dojít v případě použití stejného 

označení. Pro predikáty používáme velkých písmen (viz. 2.1.1 Abeceda PL1). 

Výsledkem formalizace je formule, která není obsahem původní věty, ale strukturou, 

které se říká logická forma věty.  

2.2.1. Všeobecný kvantifikátor ∀∀∀∀ 

Všeobecné kvantifikátory používáme, když se v přirozeném jazyce vyskytují  

výrazy všichni, každý, nikdo apod. 

Důležité je taky poznamenat, že při použiti všeobecného kvantifikátoru se 

většinou používá implikace ⊃. Kdybychom použili konjunkci, splnitelnost by byla 

téměř nemožná. Proto věty jako „Pro každé A jsou B.“ analyzujeme jako  

∀x[A(x) ⊃⊃⊃⊃B(x)]. 

 

Příklady analýzy  výroků do jazyka PL1: 

• Nikdo, kdo je politik, je čestný. 

∀∀∀∀x[P(x)⊃C(x)]  

• Pouze chytráci umí logiku. 

∀∀∀∀x[L(x) ⊃C(x)]  

• Ne každý kov je zlato. 

¬¬¬¬∀∀∀∀x[K(x) ⊃Z(x)]  

 

2.2.2.  Existen ční kvantifikátor ∃∃∃∃ 

Existenční kvantifikátory používáme vždy, když se v přirozeném jazyce 

vyskytují  výrazy někteří, někdo, existuje, něco apod. 
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Při použiti existenčního kvantifikátoru se ve většině případů používá  

konjunkce ∧. V případě, že by se použila implikace, byla by formule skoro 

tautologie. Proto věty typu „Některá A jsou B.“ analyzujeme jako ∃∃∃∃x[A(x) ∧∧∧∧B(x)]. 

 

Příklady analýzy výroků do jazyka PL1: 

• Někteří lidé jsou pracovití. 

∃∃∃∃x[L(x) ∧∧∧∧P(x)] 

• Existuje dívka,  která je překrásná. 

    ∃∃∃∃x[D(x) ∧∧∧∧P(x)] 

 

2.3. Logické vyplývání 

Definice logického vyplývání je platná pro deduktivní úsudky neboli pro 

úsudky, které nejsou pravděpodobností nebo generalizací. Tyto úsudky řeší 

nemonotónní logika svými metodami. 

 

Definice: 

Úsudek P1, …, Pn / Z je deduktivně správný(platný), značíme P1,…, Pn |= Z, 

jestliže závěr Z logicky vyplývá z předpokladů P1, …, Pn; za všech okolností 

takových, že jsou pravdivé všechny předpoklady P1, …, Pn,  je pravdivý i závěr Z.  

Tedy pokud jsou všechny předpoklady pravdivé, nemůže být zároveň 

nepravdivý závěr. 

Analytickými metodami se ověřuje správnost úsudků, jelikož jejich správnost 

je dána pouze logickou strukturou premis a závěru. 

 

2.4. Interpretace formulí 

Abychom zjistili význam formulí, je nutné formule interpretovat. Základem 

interpretace formule je stanovit obor proměnnosti proměnných, tzv. universum 

diskursu. Prvky universa jsou individua.  

Pro predikátové symboly, které vyjadřují vztahy mezi prvky univerza, 

při řadíme n-ární relace, tedy podmnožinu kartézského součinu nad univerzem. Pokud 

se jedná o unární predikátový symbol, pak se mu při řazuje podmnožina univerza. 
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Stejně se postupuje i pro funkční symboly, které budou vyjadřovat n-ární funkce nad 

univerzem. 

V dalším kroku, tedy když máme formuli interpretovanou, můžeme 

vyhodnocovat pravdivost či nepravdivost formule v dané interpretaci.  

Je nutné neopomenout proměnné, kterým se při řazují prvky univerza 

(provádíme valuaci). V případě volných proměnných je pravdivost definována 

následovně: formule je pravdivá v interpretacích, když pro každou valuaci proměnné 

platí, že je pravdivá.   

 

Definice: 

Výskyt proměnné x ve formuli  A je vázaný, jestliže je součástí nějaké 

podformule, ∀xB(x) nebo ∃xB(x) formule A.  

Proměnná x je vázaná ve formuli A, má-li v A vázaný výskyt. Výskyt 

proměnné x ve formuli A, který není vázaný, nazýváme volný. 

Proměnná x je volná ve formuli A, má-li v A volný výskyt. 

Formule, v níž každá proměnná má buď všechny výskyty volné nebo všechny 

výskyty vázané, se nazývá formulí s čistými proměnnými . 

Formule se nazývá uzavřenou, neobsahuje-li žádnou volnou proměnnou. 

Formule, která obsahuje aspoň jednu volnou proměnnou, se nazývá otevřenou.  

Nechť x1, x2, …, xn jsou všechny volné proměnné formule A. Potom 

uzavřenou formuli 

 ∀A =df ∀x1∀x2...∀xnA   resp.  ∃A =df ∃x1∃x2...∃xnA , 

 nazýváme generálním resp. existenčním uzávěrem formule A.  

Symbolem A(x/t) označujeme formuli, která vznikne z formule A korektní 

substitucí termu  t za proměnnou x. Má-li být substituce korektní, musí splňovat 

následující dvě pravidla: 

  • Substituovat lze pouze za volné výskyty proměnné x ve formuli A a při 

substituci nahrazujeme všechny volné výskyty proměnné x ve formuli A. 

  • Žádná individuová proměnná vystupující v termu t se po provedení 

substituce x/t nesmí stát ve formuli A vázanou (v takovém případě je term t za 

proměnnou x ve formuli A nesubstituovatelný). 

 Symbolem A(x1,x2,...,xn / t1,t2,...,tn) označujeme formuli, která vznikne z 

formule A korektními substitucemi xi /ti  pro i = 1, 2,...,n.  

Všechny formule tvaru A(x1, x2,...,xn / t1, t2,...,tn) nazýváme instancemi formule A. 



                                                                                                                 7 

Ohodnocení (valuace) individuových proměnných je zobrazení e, které 

každé proměnné x při řazuje hodnotu e(x) ∈ M (prvek univerza). 

 Ohodnocení termů e∗ indukované ohodnocením proměnných e je induktivně 

definováno takto: 

• e∗(x) = e(x) 

• e∗(f (t1, t2,...,tn)) = fM  (e∗(t1), e∗(t2),...,e∗(tn)), kde fM je funkce 

při řazená v dané interpretaci funkčnímu symbolu f. 

 

2.4.1. Interpretace jazyka PL1 

Je tvořena trojicí bodů, někdy bývá nazývána jako interpretační struktura: 

• Neprázdná množina M, která se nazývá univerzum diskursum. Prvky 

množiny jsou individua. 

• Interpretace funkčních symbolů jazyka, která přiřazuje každému  

n-árnímu funkčnímu symbolu f určité zobrazení f m: M n -> M  

• Interpretace predikátových symbolů jazyka, která při řazuje každému n-

árnímu predikátovému symbolu p jistou n-ární valuaci pM  nad M, tj. 

podmnožinu Kartézského součinu M n 

 

Definice: 

Formule A je splnitelná v interpretaci I , jestliže existuje ohodnocení  

e proměnných takové, že platí |= I A  [e]. 

 Formule A je pravdivá v interpretaci I , značíme |= I A  , jestliže pro 

všechna možná ohodnocení e individuových proměnných platí, že |= I A[e]. 

 Model formule A je interpretace I, ve které je A pravdivá. 

 Formule A je splnitelná, jestliže existuje interpretace I, ve které je splněna, 

tj. jestliže existuje interpretace I a valuace e takové, že |= I A[e].  

 Formule A je tautologií (logicky pravdivá), značíme |= A , jestliže je 

pravdivá v každé interpretaci. 

 Formule A je kontradikcí , jestliže nemá model, tedy neexistuje interpretace 

I, která by formuli A splňovala.  
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2.5. Metody dokazování planosti úsudk ů 

Metody pro dokazování jsou buď syntaktické, nebo sémantické. Sémantické 

metody se zabývají významem, v PL1 je významem formule její interpretace. Naproti 

tomu syntaktické metody nesledují význam, ale tvar. Syntaktické dokazování se 

používá při automatickém dokazování. 

 

Syntaktické metody: 

• sémantické tabla – disjunktivní pro důkazy kontradikcí a konjunktivní 

pro tautologie 

• rezoluční metoda – nepřímá metoda pro zjištění nesplnitelnosti, anebo 

přímá pro přímé odvození (Metodu lze použít jen v případě, že 

v předpokladech není existenční kvantifikátor. ) 

 

Sémantické metody: 

• Vennovy diagramy – důkazová metoda, která se používá k dokazování 

Aristotelových sylogismů. Je možné ji použít i na jiné formule než 

Aristotelovy, ale pouze jen na jednoargumentové predikáty. Jedná se o 

grafickou metodu dokazování. 

• relační struktury  – metoda použitelná pro predikáty, které mají větší 

aritu než jedna. 

 

2.5.1.  Sémantické tablo 

Při použití důkazové metody sémantických tabel je základem převod formulí  

do konjunktivních nebo disjunktivních normálních forem (KNF nebo DNF), dochází 

k uplatňování distributivního zákona. Disjunktivní forma je vhodná pro důkaz, že 

formule je kontradikce, konjunktivní normální forma je vhodná pro důkaz tautologie. 

Konjunktivní tablo - využívá se pro dokazování tautologií. Základem je, že 

konjunkce je pravdivá v případě pravdivosti všech konjunktů, tedy konjunkce 

tautologií je tautologie. Jednotlivé konjunkty jsou disjunkce literálů. 

Disjunktivní tablo - užívá se pro důkaz kontradikce, pro nepřímé důkazy. 

Základem je, že disjunkce je nepravdivá, když jsou všechny disjunkty nepravdivé, 

tedy disjunkce kontradikcí je kontradikce. Jednotlivé disjunkty jsou konjunkce 

literálů. 
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Sémantická varianta věty o dedukci: 

Mějme formule A1, A2, …, An, B, kde n ≥ 1. Pak platí, že A1, A2, …, A n |= B  

právě tehdy, když  A1, A2, …, An-1 |= An ⊃ B. 

 

Příklad tabla, nepřímá metoda: 

  

P1: ∀x [P(x) ⊃ Q(x)] 

P2: ∀x [Q(x) ⊃ R(x)] 

–––––––––––––––– 

Z: ∀x [P(x) ⊃ R(x)] 

 

Provedeme aplikaci věty o dedukci a věty o spojování předpokladů. 

Převedeme předpoklady a závěr na následující tvar: 

 

[∀x [P(x) ⊃ Q(x)] ∧ ∀x [Q(x) ⊃ R(x)]] ⊃ ∀x [P(x) ⊃ R(x)] 

 

V dalším kroku je nutné provést negaci, abychom mohli dokazovat spornost 

negované formule, protože provádíme nepřímý důkaz: 

 

[∀x [P(x) ⊃ Q(x)]  ∧ ∀x [Q(x) ⊃ R(x)]] ∧  ∃x [P(x) ∧ ¬R(x)] 

 

Následně pomocí ekvivalentních úprav převádíme na konjunktivní formu: 

 

[∀x [¬ P(x) ∨ Q(x)]  ∧ ∀x [¬ Q(x) ∨ R(x)]] ∧  ∃x [P(x) ∧ ¬R(x)] 
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Eliminace existenčního kvantifikátoru a pak všeobecného. Rozdělení na dvě 

větve : 

∀x [¬ P(x) ∨ Q(x)]  ∧ [¬ Q(a) ∨ R(a)] ∧ P(a) ∧ ¬R(a) 

 

Odstranění všeobecného kvantifikátoru a další větvení: 

 

∀x [¬ P(x) ∨ Q(x)]  ∧ [¬ Q(a) ∨ R(a)] ∧ P(a) ∧ ¬R(a) 

 

…,¬ P(a), ¬ Q(a), P(a), ¬R(a)            …,Q(a), ¬Q(a), P(a), ¬R(a) 

 

Všechny větve se uzavřely, jedná se o disjunkci kontradikcí. Tato formule je 

kontradikce. Proto původní je tautologie a z toho plyne, že úsudek je platný. V každé 

větvi se vyskytuje elementární pár. 

2.5.2.  Rezolu ční metoda 

Obecná rezoluční metoda je zobecněním rezoluční metody ve výrokové 

logice. Je základem pro automatizované deduktivní metody a logické programovaní. 

Pomocí rezoluční metody se ověřuje platnost úsudků a tautologičnost formule. 

Rezoluční metoda je aplikovatelná na formuli ve speciálním tvaru 

konjunktivní normální formy, resp. Skolemovy klauzurní formy. Převod  

do Skolemovy klauzurní formy není ekvivalentní, ale zachovává splnitelnost.  

Ověřování platnosti úsudku pomocí rezoluční metody se provádí buď přímou 

metodu, kde výsledek vyplývá z rodičovských klauzulí, jejichž premisy musí mít 

pouze všeobecné kvantifikátory, nebo nepřímou metodou, kde znegujeme závěr a 

připojíme ho k  premisám, kde postupným aplikováním rezolučního pravidla 

…,∀x [¬ P(x) ∨ Q(x)], ¬Q(a), P(a), ¬R(a) 

…,∀x [¬ P(x) ∨ Q(x)], R(a), P(a), ¬R(a) 

…,∀x [¬ P(x) ∨ Q(x)], ¬Q(a), P(a), ¬R(a) 

…,∀x [¬ P(x) ∨ Q(x)], R(a), P(a), ¬R(a) 
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dospějeme k prázdné klauzuli. Pokud k ní dojdeme, dojdeme ke sporu, což  

pro původní nenegovaný závěr znamená, že úsudek je platný. Prázdná klauzule je 

klauzule, která neobsahuje ani jeden literál, značíme ji #. 

Ověření tautologičnosti formule se provádí nepřímou metodou, tedy 

znegujeme formuli, převedeme do Skolemovy klauzulární formy a aplikací 

rezolučního pravidla zjišťujeme, zdali dojdeme k prázdné klauzuli. Prázdná klauzule 

znamená spornost negace  s předpoklady.  

 

Definice: 

 Formule A predikátové logiky je v prenexním tvaru, má-li podobu 

Q1x1 Q2x2...Qnxn B, 

kde  

n ≥ 0 a pro každé i = 1, 2,...,n je Qi buď všeobecný kvantifikátor ∀ 

nebo existenční ∃, 

x1, x2,...,xn jsou navzájem různé individuové proměnné, 

B je formule utvořená z elementárních formulí pouze užitím 

výrokových funktorů ¬, ∧, ∨. 

Výraz Q1x1 Q2x2...Qnxn se nazývá prefix (charakteristika) a B 

otevřeným jádrem (maticí) formule A v prenexním tvaru. 

 

Věta: 

 Každou formuli lze přepsat do prenexního tvaru, tj. ke každé formuli 

predikátové logiky A existuje formule A∗ v prenexním tvaru, která je s formulí 

A ekvivalentní  (tj. A ⇔ A∗). 

 

Definice: 

Skolemova forma uzavřené formule je prenexní tvar této formule, která 

neobsahuje žádné existenční kvantifikátory. Skolemova forma vznikne z prenexní 

formy opakovaným použitím následujících dvou operací (skolemizací): 

∀x1 ∀x2...∀xn ∃y A(x1, x2,...,xn, y) → 

→ ∀x1 ∀x2...∀xn A(x1, x2,...,xn, f(x1, x2,..., xn)), 
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kde f je nový (v jazyce dosud nepoužitý) n-ární funkční symbol, tzv. 

Skolemova funkce, 

∃x ∀y1 ∀y2...∀yn A(x, y1, y2,...,yn) → ∀y1 ∀y2...∀yn A(c, y1, y2,...,yn), 

kde c je nová (v jazyce dosud nepoužitá) individuová konstanta,  

tzv. Skolemova konstanta. 

Každému eliminovanému existenčnímu kvantifikátoru odpovídá jiná 

Skolemova funkce nebo konstanta.  

Skolemovu formu formule A označíme zápisem AS. 

 Literál je atomická formule nebo negace atomické formule (např. p(f(x)), 

¬q(y) ).  

 Klausule je disjunkce literálů (např. [p(f(x)) ∨ ¬q(y)] ). 

 Konjunktivní normální tvar  formule predikátové logiky je prenexní tvar 

formule, jejíž matice je konjunkce disjunkcí literálů (tj. konjunkce klauzulí). 

 Disjunktivní normální tvar  formule predikátové logiky je prenexní tvar 

formule, jejíž matice je disjunkce konjunkcí literálů. 

Klauzulární forma  formule je Skolemova forma, jejíž matice je v 

klauzulárním tvaru, tj. je konjunkcí klausulí. 

 

Algoritmus převodu do Skolemovy formy: 

Každá formule A může být převedena na formuli AS v klauzulární 

(Skolemově) formě takovou, že A je splnitelná, právě když AS je splnitelná. 

Důkaz: Uvedeme algoritmus převodu A → AS. 

• Krok 1. Utvoření existenčního uzávěru formule A. (Zachovává 

splnitelnost.) 

• Krok 2. Eliminace nadbytečných kvantifikátorů. (Ekvivalentní krok.)  

Z formule A vypustíme všechny kvantifikátory ∀x i, ∃x i, v jejichž 

rozsahu se nevyskytuje proměnná xi.  

• Krok 3. Přejmenování proměnných. (Ekvivalentní krok.) 

Přejmenujeme všechny proměnné, které jsou v A kvantifikovány více 

než jednou tak, aby všechny kvantifikátory měly navzájem různé 

proměnné. 

• Krok 4. Eliminace spojek ⊃, ≡ podle těchto vztahů. (Ekvivalentní 

krok.):  

(A ⊃ B) ⇔ (¬A ∨ B), (A ≡ B) ⇔ (¬A ∨ B) ∧ (¬B ∨ A)  

• Krok 5. Přesun spojek ¬ dovnitř. (Ekvivalentní krok.)  
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• Krok 6. Přesun kvantifikátorů doprava. (Ekvivalentní krok.) 

Provádíme náhrady podle těchto ekvivalencí (Q je kvantifikátor ∀ nebo 

∃; * je symbol ∧ nebo ∨; A, B neobsahují volnou proměnnou x): 

Qx (A * B(x)) ⇔ A * Qx B(x), Qx (A(x) * B) ⇔ Qx A(x) * B 

• Krok 7. Eliminace existenčních kvantifikátorů. (Zachovává 

splnitelnost.) 

Provádíme postupně Skolemizaci podformulí Qx B(x), Qx A(x), které 

jsme obdrželi v předchozím kroku 6, tedy náhradu existenčně 

kvantifikovaných formulí formulemi bez existenčního kvantifikátoru 

dle předcházející definice. 

• Krok 8. Přesun všeobecných kvantifikátorů doleva. (Ekvivalentní krok, 

neboť jsme již provedli krok 3. a platí ekvivalence dle 6.) 

• Krok 9. Použití distributivních zákonů. (Ekvivalentní krok.) 

Provedeme postupné náhrady vlevo formulemi vpravo: 

(A ∧ B) ∨ C ⇔ (A ∨ C) ∧ (B ∨ C),  A ∨ (B ∧ C) ⇔ (A ∨ B) ∧ (A ∨ C) 

 

Příklad rezoluční metody řešené sporem: 

 

Nikdo, kdo je hloupý, nemůže studovat.    P1: ∀x[P(x) ⊃ ¬Q(x)] 

Všichni šikovní jsou hloupí.              P2: ∀x[R(x) ⊃ P(x)] 

––––––––––––––––––––– 

Proto žádný šikovný nemůže studovat.                 Z: ∀x[R(x) ⊃ ¬Q(x)] 

 

Znegujeme závěr, přejmenujeme proměnné a eliminujeme implikace, 

převodem na disjunkce: 

 

P1: ∀x[P(x) ⊃ ¬Q(x)]        ⇔   ¬P(x) ∨ ¬Q(x) 

P2: ∀x[R(x) ⊃ P(x)]        ⇔   ¬R(y) ∨ P(y) 

Z: ∀x[R(x) ⊃ ¬Q(x)]  negujeme     R(z) ∧ Q(z) 
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Dále sepíšeme klauzule pod sebe a aplikujeme rezoluci:  

 

1. ¬P(x) ∨ ¬Q(x) 

2. ¬R(y) ∨ P(y) 

3. R(z) 

4. Q(z) 

5. ¬Q(x) ∨ ¬R(x)          rezoluce 1., 2., substituce y/x   

6. ¬P(z)          rezoluce 1., 4., substituce x/z   

7. P(z)            rezoluce 2., 3., substituce y/z   

8. #            rezoluce 6., 7. 

 

Negovaný závěr je ve sporu s předpoklady, tedy původní závěr z předpokladů 

vyplývá. 

2.5.3.  Relační struktury 

Mějme dva předpoklady a závěr. Pomocí relační struktury zjistíme, zdali 

z předpokladů závěr vyplývá nebo ne. 

 

P1: Petr má rád blondýny. 

P2: Jana není blondýna. 

–––––––––––––––– 

Z: Petr nemá rád Janu. 

 

 

P1: ∀x [R(p,x) ⊃ B(x)] 

P2: ¬B(j) 

–––––––––––––––– 

Z: ¬R(p,j) 
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Pro zajištění pravdivosti předpokladů, musí mít  interpretace nad množinou 

individuí L následující tvar: 

 RL ⊂ L × L: {… <Petr, i1>, < Petr, i2>, …, < Petr, in> …} 

 BL ⊂ L:  {…i 1, i2, …, Jana,…, in…} – individuum Jana neleží v množině BL,  

tedy Jana se nerovná žádnému z individuí i1, i2,…,in, které jsou v relaci BL 

s individuem Petr. 

 Vidíme, že závěr vyplývá, neboť je zaručeno, že relace RL nemůže obsahovat 

dvojici <Petr, Jana>. Kdyby Petr a Jana leželi v relaci RL, pak by Jana musela ležet  

množině B, což je v rozporu s druhou premisou. 

 

2.6. Aristotelova logika 

Tato kapitola vychází mimo jiné ze skript Aristotelská logika, 

 Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. [4]. 

Aristoteles založil logiku jako vědu ve vlastním slova smyslu. Původně 

nazýval logiku jako analytiku. Aristotelova logika se věnuje pouze jednomístným 

(unárním) predikátům, což je jen částí predikátové logiky. Zkoumal úsudky před více 

než 2000 lety, tyto jednoduché úsudky patří do tzv. kategorického sylogismu. Na 

rozdíl od výrokové logiky, které se věnovali stoici, Aristotelova logika vznikla 

mnohem dříve. 

Základem aristotelovské logiky jsou pojmy, soudy a úsudky, jejichž rozborem 

se Aristoteles věnoval. 

2.6.1.  Pojem 

Pojem je to, co je míněno nějakým smysluplným slovem nebo spojením, které 

samo o sobě vyjadřuje nějakou skutečnost. Tato skutečnost je buď hmatatelná nebo 

pomyslná. Aristoteles se pojmům věnoval ve svém spise Kategorie, kde pojmy rozdělil 

do deseti skupin. Do skupiny zařazuje každé slovo, které se vyskytuje bez jakékoliv 

souvislosti. Slovo znamená buď podstatu, nebo kvantitu, nebo kvalitu, nebo vztah, 

nebo místo, nebo čas, nebo polohu, nebo vlastnictví, nebo činnost, nebo trpnost. 

Pojem má svůj obsah a rozsah. Rozsah je všechno to, o čem pojem vypovídá, 

tedy všechny věci, které pojmem označujeme. Naopak to co pojem vystihuje je jeho 

obsahem. Jedná se o abstraktní pojem, který pojem vymezuje.  

Samostatné pojmy nemohou být ani pravdivé, ani nepravdivé. Pravdivost či 

nepravdivost u pojmů vzniká až při vzájemném spojení.  
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2.6.2.  Logický čtverec, soud 

Soud vzniká při spojení pojmů. Soudy vždy něco vypovídají, nebo popírají, u 

soudů má teprve smysl zjišťovat jejich pravdivost či nepravdivost.  

Aristoteles zkoumal soudy takové, které vznikly spojením dvou  

pojmů – subjektu (S) a predikátu (P).  Těmto soudům se říká subjekt-predikátové. 

Subjektem (podmětem) je pojem, o kterém se něco vypovídá. Predikát (přísudek) je 

naopak pojem, který se vypovídá o subjektu. Například „Člověk je živočich“ kde 

člověk je subjektem a pojem živočich je predikátem. Subjekt se ale může stát 

predikátem „Student je člověk“  je toho příkladem. To, jestli je pojem subjektem nebo 

predikátem, tedy závisí na postavení v daném soudu.  

Predikát se o subjektu buď vypovídá nebo nevypovídá, a to nazýváme 

soudem, neboli buď je soud kladný, nebo záporný. To, jestli je soud kladný nebo 

záporný, nesouvisí s pravdivostní hodnotou. Kladný soud muže být jak pravdivý, tak i 

nepravdivý a stejně tomu tak je i u soudu záporného. 

V soudu také můžeme říci, zdali se predikát vypovídá nebo nevypovídá. O 

každém předmětu, o kterém se vypovídá, je soud obecný. Narozdíl tomuto pokud se 

vypovídá jen o některých, tak jde o soud částečný. 

Každý soud má tři vlastnosti, a to kvalitu, kvantitu a modalitu. Kvalita soudu 

je buď kladná a záporná. Kvantita určuje, jedná – li se o obecné nebo částečné soudy. 

A modalita se dělí na kategorické a modální. Aristoteles se zabýval převážně 

kategorickými soudy, protože vztahy mezi nimi jsou nejjednodušší. Kategorické soudy 

konstatují fakt, subjektu přisuzují predikát. 

Kategorické soudy se dělí do čtyř skupin, na obecné a částečné, kladné a 

záporné. Všechny jejich možnosti a jejich vzájemné vztahy se znázorňují pomocí 

logického čtverce. Pro označení skupin se už od středověku používají samohlásky. 

Význam těchto zkratek je odvozen z latinského affi rno (tvrdím) a nego (popírám). 

 

Soudy obecné kladné – a – všechna S jsou P – SaP 

Soudy obecné záporné – e – žádné S není P – SeP 

Soudy částečné kladné – i – některé S jsou P – SiP 

Soudy částečné záporné – o – některé S nejsou P – SoP 
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2.6-1 logický čtverec 

 

Vztahy mezi soudy: 

• Kontradikce – dva soudy si odporují, mají přesně opačné pravdivostní 

hodnoty. Jeden popírá druhý. Jeden je ekvivalentní negací druhého. 

• Kontrární – ze dvou soudů je nejvýše jeden pravdivý. Z jednoho 

vyplývá negace druhého. Tedy oba jsou buď nepravdivé, nebo jeden je 

pravdivý a druhý nepravdivý. 

• Subkontrárnost – Ze dvou soudů je alespoň jeden pravdivý. Tedy buď 

jsou oba pravdivé, nebo jeden nepravdivý a druhý pravdivý. 

• Subalterní – vztah mezi kvantifikátory. Je –li obecný pravdivý, musí 

být i částečný pravdivý. Naopak, je – li částečný nepravdivý, musí být 

nepravdivý i obecný. Opačně to ale nemusí platit. Je – li částečný 

pravdivý, tak obecný může, ale také  nemusí být pravdivý. Obdobně je 

tomu tak, když je obecný nepravdivý, nemusí být částečný nepravdivý. 

2.6.3.  Úsudek, sylogismy 

Úsudek vzniká spojením soudů. Ze známých soudů se tak odvozuje závěr, 

tedy co ze soudů vyplývá. Úsudek se skládá z předpokladů a závěru. Sylogismus je 

podle Aristotela jedinou správnou formou úsudku. Tedy taková, která zaručuje, že 

pravdivé premisy vedou k pravdivému závěru.  

 

 



                                                                                                                 18 

Pravidla pro tvorbu sylogismu: 

• Sylogismus je tvořen dvěma premisami a závěrem 

• Sylogismus je tvořen kombinací  subjektu, predikátu a mediánu 

• Rozložení pojmů v sylogismu je následující: Medián, neboli střední 

člen, je obsažen pouze v premisách, ale není v závěru. Pojem, který je 

na pozici predikátu, v závěru je obsažen v první premise. Naopak 

pojem, který je na pozici subjektu, v závěru je obsažen v druhé premise. 

• Alespoň jedna z premis musí být obecná. Ze dvou částečných premis 

nic neplyne. 

• Alespoň jedna premisa musí být kladná 

• Pokud je jedna premisa částečná, je i závěr částečný. Pokud je jedna 

premisa záporná, záporným je i závěr. 

 

Aristoteles rozdělil sylogismy do tří figur, později byly doplněny o čtvrtou: 

 

 

2.6-2 Figury 

 

Kombinací a, e, i, o lze vytvořit 64 různých rozložení typů těchto soudů, tedy 

256 sylogismů. Těmto rozložením se říká módy. Pro každou figuru je pouhých šest 

módů platných. Dohromady je tedy pouze 24 módů platných z 64. Pro platné módy 

byla Petrem Hispánským vytvořena mnemotechnická pomůcka. Byla zavedena jména, 

v nichž samohlásky určují, jakého typu je odpovídající soud. 

 

barbara, celarent, darii, ferio, (barbari, celaront – subalterní módy) 

cesare, camestres, festino, baroco, (cesaro, camestros – subalterní módy) 

disamis, datisi, bocardo, ferison, darapti, felapton 

camenes, dimatis, fresison, bramantip, fesapo, (camenos – subalterní módy) 
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Sylogismus je velmi jednoduchým úsudkem. Sylogismy se používají 

k zjišťování příčin, podstatných vlastností a vztahů mezi pojmy. Přestože se jedná o 

elementární úsudky, lze jimi efektivně pracovat. Závěry sylogismů jasně vyplývají 

z premis, proto se o nich mluví jako o ideální logické formě. Závěry sylogismů jasně 

vyplývají z premis. 

Platnost úsudků je lepší odvozovat pomocí Vennových diagramů než se učit 

správné módy nazpaměť. 

2.7. Vennovy diagramy 

Vennovy diagramy jsou sémantická důkazová metoda, díky které lze snadno 

dokazovat platnost či neplatnost úsudku. Využívají se pro dokazování sylogismu. 

Vennovy diagramy jsou v podstatě množinovým vyjádřením úsudků. Každý 

ze tří termínů je zastoupen jedním kruhem, které se dohromady protínají. Jednotlivé 

premisy se graficky do kruhů znázorňují na nějakém poměru dvou množin. 

 

Postup při tvorbě diagramů: 

• Obory pravdivostí predikátů se zkreslí jako vzájemně se protínající 

kroužky. 

• Šrafami se znázorňují prázdné třídy objektů. Šrafují se všeobecné 

předpoklady. 

• Označí se křížkem plochy, které jsou neprázdné. Křížek je kladen jen 

tehdy, pokud neexistuje jiná plocha, kde by mohl být umístěn. Křížek 

klademe pro existenční předpoklady. 

• Jako poslední ověříme pravdivost závěru, podle vzniklé situace 

v diagramu. 
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2.7.1.  Definice ploch 

 

2.7-1 definice ploch 

1: A(x) ∧∧∧∧ ¬¬¬¬B(x) ∧∧∧∧ ¬¬¬¬C(x)  

2:  ¬¬¬¬A(x) ∧∧∧∧ B(x) ∧∧∧∧ ¬¬¬¬C(x) 

3:  A(x) ∧∧∧∧ B(x) ∧∧∧∧ ¬¬¬¬C(x)  

4:  A(x) ∧∧∧∧ B(x) ∧∧∧∧ C(x) 

5:  A(x) ∧∧∧∧ ¬¬¬¬B(x) ∧∧∧∧ C(x) 

6:  ¬¬¬¬A(x) ∧∧∧∧ B(x) ∧∧∧∧ C(x) 

7:  ¬¬¬¬A(x) ∧∧∧∧ ¬¬¬¬B(x) ∧∧∧∧ C(x) 

8:  ¬¬¬¬A(x) ∧∧∧∧ ¬¬¬¬B(x) ∧∧∧∧ ¬¬¬¬C(x) 

2.7.2.  Příklady sylogism ů 

Příklad všeobecných předpokladů a závěru, kde je úsudek platný: 

P1: Všechna auta mají motor.       

P2: Všechno, co má motor, má kola.      

Z: Všechna auta mají kola.     
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Formalizaváno: 

 

P1: ∀x[A(x) ⊃ M(x)] 

 P2:∀x[M(x) ⊃ K(x)] 

 Z: ∀x[A(x) ⊃ K(x)] 

 

 

2.7-2 Výsledný diagram 

 

První premisa říká, že neexistuje prvek, který by byl v množině A a nebyl 

v množině M. 

Druhá premisa říká, že neexistuje prvek, který by byl v množině M a nebyl 

v množině K. 

Závěr říká, že všechny prvky ležící v množině A leží taktéž v množině K. To 

opravdu podle diagramu platí, tedy úsudek je PLATNÝ. 

 

 

Příklad všeobecné premisy, existenční premisy a závěru, kde je úsudek 

platný: 

 

P1: Všichni lidé jsou poctiví.       

P2: Někteří lidé jsou zloději.      

Z: Existuje zloděj, který je poctivý. 
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Formalizaváno: 

 

P1: ∀x[L(x) ⊃ P(x)] 

 P2 ∃x[L(x) ∧ Z(x)] 

 Z: ∃x[Z(x) ∧ P(x)] 

 

2.7-3 Výsledný diagram 

První premisa říká, že neexistuje prvek, který by byl v množině L a nebyl 

v množině P. 

Druhá premisa říká, že průnik L a Z je neprázdný. Do neprázdné plochy 

průniků klademe kříž.  

Závěr říká, že průnik Z a P musí být neprázdný. Podle premis je neprázdný 

tam kde je křížek, proto úsudek je PLATNÝ. 

 

Příklad všeobecné premisy, existenční premisy a závěru, kde je úsudek 

neplatný: 

P1: Všichni lidé jsou poctiví.       

P2: Někteří poctiví jsou zloději.      

Z: Existuje lidé, kteří jsou zloději. 

 

Formalizaváno: 

 

P1: ∀x[L(x) ⊃ P(x)] 

 P2 ∃x[P(x) ∧ Z(x)] 

 Z: ∃x[L(x) ∧ Z(x)] 
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2.7-4 Výsledný diagram 

 

První premisa říká, že neexistuje prvek, který by byl v množině L a nebyl 

v množině P. 

Druhá premisa říká, že průnik P a Z je neprázdný, ale nevíme, kam vložit 

kříž, protože máme dvě plochy, kam ho uložit. Proto je průnik znázorněn otazníky. 

Závěr říká, že průnik Z a L musí být neprázdný. Ale druhá premisa neukazuje 

jasně, jestli tomu tak je,proto úsudek je NEPLATNÝ. 
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3. Případová studie 

Moje práce by měla rozšířit e-learningovou podporu výuky matematické 

logiky. Aplikace je zaměřena na dokazování platnosti Aristotelových sylogismů 

pomocí sémantické důkazové metody Vennových diagramů. Aplikace má sloužit 

především k zjišťování platnosti úsudku. Každá premisa je doplněna vysvětlujícím 

komentářem. Komentáře popisují grafické vyjádření premis. V závěru je uvedeno, 

jestli je úsudek platný nebo není. 

3.1. Uživatelské rozhraní 

Uživatelské prostředí je navrženo tak, aby ovládání bylo co nejjednodušší, 

intuitivní a rychlé. Rozhraní je rozděleno na čtyři části.  

V levé horní části je formulář pro zadávání dvou premis a závěru. Je tvořen 

dvěma radiobuttony pro každou premisu a závěr. Radiobuttony uživatel volí 

kvantifikátory. Následují textová pole, do kterých uživatel zadává formalizované 

premisy a závěr.   

 

 

3.1-1 Vstupní formulář 

 

• V je zkratkou všeobecného kvantifikátoru 

• E je zkratkou existenčního kvantifikátoru 

 

Rychlou nápovědou je legenda, ve které jsou v přehledné tabulce seřazeny 

znaky a symboly, které se při práci s aplikací používají. Legenda popisuje použitelné 
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minimum pro správnou funkci aplikace. Toto minimum je dále popsáno v abecedě 

aplikace. 

 

 

3.1-2 Legenda 

 

V pravé části se vyobrazují výsledné Vennovy diagramy i s vyhodnocením, 

jestli je úsudek platný nebo není. 

 

 

3.1-3 Ukázka výsledného diagramu a závěru 

 



                                                                                                                 26 

Pod závěrem se zobrazují vysvětlující komentáře k premisám, které popisují 

grafické vyjádření diagramů. 

 

3.1-4 Ukázka komentáře k premisám 

  

3.2. Vstupy do aplikace 

Vstupem do aplikace jsou formalizované premisy a závěr, řídící se danou 

abecedou. Vstup je uzpůsoben tak, aby byl co nejrychlejší a nejjednodušší. Proto 

zadávání kvantifikátoru je pomocí radiobuttonů. Vedle výběru kvantifikátorů jsou 

umístěné textboxy, do kterých se zadávají premisy a závěr.   

Aplikace je navržena pro vstup minimálně jednoho predikátu a maximálně 

dvou predikátů pro každou premisu a závěr. 

3.2.1.  Abeceda aplikace 

Zvolená abeceda vychází z obecně používané abecedy (viz. kap. č. 2.1.1. 

Abeceda PL ). Speciální značky jsou nahrazeny ekvivalentními znaky z klávesnice, 

které se obecně také používají. 

 

Znaky a symboly používané v aplikaci: 

• Předmětové (individuové proměnné): x 

• Symboly pro logické spojky: ¬, ∧, ∨, ⊃, ≡ 

Tyto logické spojky jsou nahrazeny znaky z klávesnice: 

o Negace ¬¬¬¬ je nahrazena -  

o Konjunkce ∧∧∧∧ je nahrazena *  

o Disjunkce ∨∨∨∨ je nahrazena + 

o Implikace ⊃⊃⊃⊃ je nahrazena > 

o Ekvivalence ≡≡≡≡ je nahrazena <> 
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• Symboly pro kvantifikátory: ∀, ∃ 

Jsou nahrazeny volbou radiobuttonu, kde  všeobecný kvantifikátor je 

označen zkratkou V  a existenční je označen E.  

• Symboly pro predikáty: A, B, C 

Jelikož vyhodnocování  probíhá metodou Vennových diagramů, je 

predikát v diagramu reprezentován jako kruh, což je množina prvků 

vlastností. V aplikaci se pro tyto množiny používají tato označení A, B, 

C 

• Pomocné symboly: (, ), [,]  

 

Mojí snahou je, aby zadávání bylo maximálně rychlé. Proto je možné 

standardní formalizaci př. : ∀x[A(x) > -B(x)]  zadat do aplikace zjednodušeně. Proto se 

kvantifikátory zadávají pomocí radiobuttonů, dále je možné vynechat individuové 

proměnné, a také ignorovat závorky. Výsledné zjednodušení vypadá takto: A > -B. 

Záleží na uživateli aplikace, pro jaké zadání se rozhodne. 

3.2.2.  Používané logické spojky 

Při použití všeobecného kvantifikátoru se zpravidla používá logická spojka 

implikace. U existenčních kvantifikátorů se používá logická spojka konjunkce. V mé 

aplikace lze použít i ostatní logické spojky, tedy disjunkci a ekvivalenci. Toto 

rozšíření je voleno z toho důvodu, aby uživatel mohl vyzkoušet platnost obecně se 

všemi logickými spojkami.  

3.3. Výstupy aplikace 

Výstupem aplikace jsou především Vennovy diagramy. Tyto diagramy jsou 

grafickým vyjádřením zadaných premis. Diagram je tvořen třemi vzájemně se 

protínajícími kruhy, které vyjadřují množiny. Do diagramů se šrafami vyznačují 

prázdné podmnožiny, každá premisa má svůj sklon šrafy. V diagramech se dále 

zobrazují otazníky, které popisují možnost výskytu prvku, tedy neprázdné 

podmnožiny. Pokud je na výstupu křížek, ten popisuje, že daná neprázdná podmnožina 

je pouze jediná, ve které může být závěr pravdivý, a tedy úsudek platný. 

Pod diagramem se zobrazuje závěr. V závěru se vysvětluje platnost, nebo 

neplatnost úsudku.  

Diagramy jsou doplněny o vysvětlující komentář ke každé premise. Tyto 

komentáře popisují grafické vyjádřeni diagramu. 
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3.4.Práce s aplikací 

Práce s aplikací je demonstrována na příkladě. 

 

Zadání příkladu: 

P1: Všechna auta mají motor.       

P2: Všechno, co má motor, má kola.      

Z: Všechna auta mají kola.     

 

V dalším kroku provedeme formalizaci: 

P1: ∀x[A(x) ⊃ M(x)] 

 P2:∀x[M(x) ⊃ K(x)] 

 Z: ∀x[A(x) ⊃ K(x)] 

 

Dle definované abecedy aplikace je nutné názvy predikátu přejmenovat a 

změnit symboly logických spojek. Kvantifikátory se zadávají volbou radiobuttonů: 

P1: ∀x[A(x) ⊃ M(x)]  ⇔ [A(x) > B(x)] 

 P2:∀x[M(x) ⊃ K(x)]  ⇔ [B(x) > C(x)] 

 Z: ∀x[A(x) ⊃ K(x)] ⇔ [A(x) > C(x)] 

 

Výslednou formalizaci můžeme ještě zjednodušit, a to vynecháním 

individuových proměnných a ignorováním závorek: 

P1: [A(x) > B(x)]  ⇔  A > B 

 P2: [B(x) > C(x)]  ⇔  B > C 

 Z:  [A(x) > C(x)]  ⇔  A > C 
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Výslednou formalizaci můžeme zadat do vstupního formuláře aplikace. 

Obrázky (3.4 – 1  a  3.4 - 2)  ukazují obě možnosti zadání formalizovaných premis a 

závěru: 

 

 

3.4-1 Zadání premis a závěru 

 

3.4-2 Zjednodušené zadání premis a závěru 

 

 Záleží na uživateli, který způsob zadání použije, aplikace je ošetřena tak, aby 

minimalizovala chybné zadání.  

Po zadání a potvrzení se zobrazí výsledný diagram. Pod diagramem je vypsán 

závěr, který říká, jestli je úsudek platný nebo není. Pod závěrem je uveden komentář 

k jednotlivým premisám. 
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3.4-3 Výsledný Vennův diagram. Pod diagramem je závěr a komentář 

k premisám.  

3.5. Implementace a spušt ění 

Aplikace je naprogramována v .NET ve vývojovém prostředí MS Visual 

Studio 2008. Aplikace má být přístupná přes webové prostředí, proto byla vyvíjena 

jako web site projekt. Logická vrstva aplikace je naprogramována v jazyce C#. 

Instalace aplikace je velice jednoduchá, postačuje nahrát složku aplikace na 

běžící hostingový server s podporou ASP. NET.  

Samotná práce s aplikací je přes webový prohlížeč, nutností je samozřejmě 

připojení k internetu. 
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4. Závěr 

Cílem práce bylo shrnutí důkazových metod pro predikátovou logiku 1.řádu. 

Nejdříve bylo nutné definovat jazyk a abecedu predikátové logiky. Důkazové metody 

se dělí na syntaktické a sémantické. Pro každou metodu byl ukázán příklad. Důraz byl 

kladen na Aristotelovu logiku a sylogismy, jelikož součástí této práce je program, 

který implementuje důkazovou metodu pro úsudky. Touto metodou je sémantická 

metoda dokazování platnosti úsudků pomocí Vennových diagramů. Program zjišťuje 

platnost sylogismů. Aplikace se ovládá přes webové rozhraní, což bylo jedním 

z požadavků v zadání. 
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