Základy logiky – súčasť moderného vzdelania
Úvod
Keď hovoríme logicky, má to byť každému prirodzene jasné. Logika sleduje
zdôvodnené poznanie, formuluje pravidlá pre správne formálne myslenie, pre
proces argumentácie. V dejinnom vývoji sa klasická logika rozvinula na vedu o
správnom usudzovaní, kde platné úsudkové schémy umožňujú prenášať
pravdivosť predpokladov na záver, ale aj nepravdivosť záveru na jeden
z predpokladov. Prísne logické postupy sa stali základom všeobecnej vedeckej
metódy i teórie racionálnej kritiky. Moderná logika sa rozvíja v použití nielen
pre prírodné, humanitné a sociálne vedy, ale aj pre výpočtovú techniku,
informatiku a kybernetiku. Logistika sa rozvinula na teóriu symbolických
systémov, ktorá umožňuje určovanie správnosti argumentov. Filozofická logika
študuje vzťahy medzi matematickými systémami a jazykovým vyjadrením,
medzi svetom a jazykom, vedou a štruktúrami dôkazov. Logika je aj o medziľudskom spôsobe presviedčania. Matematická logika prispela k filozofickému
zdôvodňovaniu matematiky.
Základy sú dávno známe
Klasická grécka filozofia v antických dobách (Platón, Aristoteles) prispela k poznaniu, že existujú myšlienkové (pojmové) spojenia, ktoré musia byť správne
nezávisle od meniacej sa skutočnosti. Už Euklides z Alexandrie (asi 340 – 287
pred n. l.) vypracoval spis Chybné úsudky (Pseudaria), v ktorom uvádzal rôzne
typy nesprávnych úsudkov a myšlienkových postupov. Táto práca možno mala
byť logickou prípravou pre štúdium jeho Základov. Aj na stredovekých
univerzitách bola súčasťou trívia klasická aristotelovská logika. Študent musel
poznať logické zásady (princíp identity, princíp sporu, princíp vylúčenia tretieho,
princíp dostatočného dôvodu), základné logické pojmy a vzťahy medzi nimi
(logický štvorec) a vedieť riešiť úsudky – sylogizmy. Dokážu dnešní absolventi
vysokých škôl rozpoznať korektné metódy usudzovania od zavádzajúcich
(nedostatky v definovaní pojmov, nesprávnosť argumentácie a úsudkov)?
Oživiť korene
Už v príprave stredoškolských študentov by sa nemala zanedbávať
zodpovednejšia pozornosť pre vnímanie logických súvislostí a úsudkovej
argumentácie. Nielen budúci vysokoškoláci, ale aj odborníci v rôznych
pracovných činnostiach, potrebujú dobré znalosti základnej formálnej i
neformálnej logiky preto, aby ich mohli prakticky využívať ako účinné nástroje

v procese vedecko-technického poznávania i technologického využitia. Úlohou
každého poznávacieho procesu vo výskume i pri štúdiu je naučiť sa nielen
odhaľovať nové obsahové vzťahy a súvislosti, ale aj vytvárať ďalšie
myšlienkové štruktúry. Na tento cieľ slúžia aj poznatky logiky ako jazyka
modernej vedy. Súčasné vedecké disciplíny využívajú množinovo-logický jazyk
i matematický formalizmus na presnejšie a jasnejšie vyjadrovanie svojich
obsahových faktov a ich súvislostí do systémových štruktúr. Matematická logika
ako filozoficko-metodologická disciplína pripravuje abstraktné nástroje pre
formy myslenia a skúmania v exaktných vedách.
Uplatňovať neformálne
Známy všestranný americký filozof a logik Ch. S. Peirce (1839 – 1914) vedel,
že ak sa nestaneme pustovníkmi, nevyhnutne si budeme vzájomne ovplyvňovať
názory. Málokto z nás je taký, že nepotrebuje zreteľne formulovať svoje
myšlienky. Vedecké poznanie je založené na rozširovaní poznatkovej štruktúry a
racionálnom rozhodovaní v súlade s pomerne prísnou logickou výstavbou. Aj
moderná informatická činnosť s výpočtovou technikou vyžaduje jednoznačnú
formuláciu pojmov a logických formúl. Právne systémy, spoločenské normy a
predpisy vyžadujú kultiváciu myslenia a vyjadrovania, rozvoj logickej
argumentácie i dôkazových postupov. Často však spoznávame, že naše
predstavy sú v týchto súvislostiach akési problematické. Potrebujeme lepšie
spoznať „logické pozadie“, aby sme sa vyhli nielen nedostatkom vo
formuláciách a odstraňovali významové nejednoznačnosti, ale aj predchádzali
zrejmým sporom (súčasnej platnosti tvrdenia a jeho negácie). Skoro všetci
tušíme zásadnú spoločensko-vedeckú nevyhnutnosť lepšieho poznania formálnej
i neformálnej logiky. Aj keď tvoria základy výrokovej a predikátovej logiky
jednoduchý teoretický systém, ktorý neopíše celé naše uvažovanie a myslenie, aj
tak je užitočné, aby sme tieto logické zásady pre zodpovednú argumentáciu
bezpodmienečne dobre poznali. Vážnejším cieľom logiky je systemizácia
všeobecných metód úsudkov a dôkazových postupov pre usporadúvanie
a zdôvodňovanie našich poznatkových štruktúr. Uplatňovanie logickomatematického prístupu nám umožňuje lepšie vidieť skúmané vzťahy
v abstraktnejšej, zovšeobecňujúcejšej a idealizovanej forme. To nám pomáha
užitočnejšie pestovať tradíciu kritickej diskusie, lebo práve ona nás vedie bližšie
k pravde. Uvedomovanie základných princípov pre formu myslenia, argumentácie a komunikácie (záujem o logickú štruktúru jazyka) je užitočné nielen pre

metodológiu deduktívnych vied, aj pre každodenný spoločensko-právny život a
zmysluplnú ľudskú spoluprácu.
Záver
Racionálne ľudské správanie v každom ohľade vyžaduje poznanie základov
logickej argumentácie. Formulácia myšlienok do jazykových výrazov musí
spĺňať dohodnutú logickú formu. Správne a tvorivé myslenie je vo svojej
formálnej stránke ukotvené v zákonitostiach logického usudzovania. Systémová
štruktúra našich poznatkov a ich zdôvodňovania je uložená v základoch
formálnej i neformálnej logiky. Ak chceme pripravovať a zvyšovať kultiváciu
ľudského myslenia a argumentácie, nemožno obchádzať jej väzby
s matematickou formalizáciou celého jednotného logického systému. Spoľahlivé
narábanie so základmi klasickej logiky vyžaduje hlbšie zvnútornenie schém
logických myšlienkových postupov. To sa dá dosiahnuť včasným, primerane
zažitým a pravidelným používaním systematických základov logiky nielen
v školách, ale aj v každodennom spoločenskom živote.
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