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This is the first part of the paper in which it is claimed that there is exactly one se-
mantically relevant pragmatic process, namely saturation. Saturation ascribes content 
to an expression (or another suitable syntactic unit) with respect to the context of its 
use. Saturation is usually discerned from so-called free enrichment which is supposed 
to be another semantically relevant pragmatic process. However, given its explana-
tory purposes, it is demonstrated that free enrichment is superfluous; for everything 
explained in terms of free enrichment can be explained fully in terms of saturation. 
Minimal indexicalism is a theory design to do so. 
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What is said 
 

1. Úvod. Vplyv kontextu pou!itia na obsah vyjadren" v"pove#ou, v ktorej hovorca 
pou!ije ur$itú vetu, je dobre známy, roz%íren" a pomerne rozsiahly fenomén. Sú$asná 
filozofia jazyka ponúka viacero koncepcií, ako ho vysvetli&, a mo!no kon%tatova&, !e ide 
azda o jeden z najdiskutovanej%ích javov v najnov%ej analytickej filozofii vôbec. Ide záro-
ve' o pomerne komplexn" jav, ke#!e sa t"ka viacer"ch $iastkov"ch problémov, ako sú 
napríklad indexickos&, jazyková elipsa $i anafora; integruje v sebe logickú, sémantickú aj 
pragmatickú stránku; v neposlednom rade má aj ur$ité interdisciplinárne presahy, ke#!e 
okrem filozofie jazyka sa s$asti dot"ka aj lingvistiky, filozofie mysle a niektor"ch #al%ích 
oblastí. 

Námetom tejto state je obhajoba nasledujúceho tvrdenia (T) (ktoré bude neskôr e%te 
spresnené): 

 
(T) V%etky  zlo!ky obsahu  vyjadreného vo v"povedi, v ktorej  hovorca  pou!ije  (vy-  
      sloví,  napí%e  at#.) vetu  vzh(adom na ur$it" kontext, zodpovedajú syntaktick"m   
      jednotkám obsiahnut"m v tejto vete.1 

                                                           
 1 Termín „syntaktické jednotky“ sa vz!ahuje na rozmanité syntaktické útvary a treba ho chápa! 
ve"mi v#eobecne. Dôle$ité je v#ak to, $e ide o také syntaktické zlo$ky, ktoré sú aj sémanticky relevantné; 
to znamená, $e bu% samy osebe majú nejak& v&znam, alebo sa nejako podie"ajú na determinácii v&- 
znamu in&ch v&razov (syntaktick&ch jednotiek), v ktor&ch sa vyskytujú. Syntaktick&mi jednotkami 
v tomto zmysle sú v&razy, gramatické javy ako gramatick& rod, 'as, 'íslo a podobne, rôzne predpony 
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Hoci som obhajobe tvrdenia (T) zasvätil celú monografiu (pozri Zouhar 2011), zdá 
sa, !e moja argumentácia nebola celkom presved"ivá, resp. jasná. Sved"í o tom napríklad 
aj kritickej#ia pasá! z recenzie J. Máchu (pozri Mácha 2012), o ktorej sa zmienim neskôr. 
Chcel by som preto k$ú"ové body argumentácie v prospech tézy (T) sformulova% e#te raz 
a doplni% ju niektor&mi 'al#ími úvahami, ktoré – dúfam – prispejú k lep#ej prijate$nosti 
stanoviska, ktoré som sa pokúsil obháji% v spomínanej knihe. 

Obhajoba tvrdenia (T) bude trochu obsiahlej#ia, a preto som túto sta% rozdelil na dve 
"asti. V prvej "asti predstavím základné "rty koncepcie z mojej knihy (Zouhar 2011) 
a uvediem niektoré dôvody v jej prospech, pri"om osobitnú pozornos% budem venova% aj 
jednému z k$ú"ov&ch pojmov, tzv. vetnému radikálu. V druhej "asti budem priamo rea-
gova% na jednu kritickú v&hradu, ktorú formuloval J. Mácha v spomínanej recenzii. Dôle-
!itú úlohu tu budú zohráva% niektoré metodologické úvahy t&kajúce sa sémantiky 
a filozofie jazyka.2 

 
2. V!razy a v!povede. V prvom rade treba jasne #pecifikova%, "o je predmetom tvr-

denia (T). Toto tvrdenie sa net&ka tzv. doslovného v!znamu vety, ke'!e v takom prípade 
by bolo triviálne pravdivé. Doslovn& v&znam v&razu (ako sa tento termín #tandardne 
v literatúre pou!íva) je ur"en& v!lu"ne sémantick&mi konvenciami a syntaktickou stavbou 
v&razu. To znamená, !e ak je v&raz v syntakticky jednoduch& a µ je sémantická funkcia, 
ktorá jednoduch&m v&razom prira'uje ich konven"n& v&znam (t. j. µ je sémantická kon-
vencia), tak µ(v) je doslovn&m v&znamom v. Ak v je zlo!en& v&raz a pozostáva z jed- 
noduch#ích podv&razov v1,…,vn, ktoré sú syntakticky usporiadané do zlo!eného v&razu 
na základe syntaktickej funkcie (, a teda v = ((v1,…,vn),

3 tak doslovn&m v&znamom v je 
)(µ(v1),…,µ(vn)), kde ) je sémantická funkcia, ktorá n-ticiam jednoduch#ích v&znamov 
prira'uje zlo!en& v&znam. A ke'!e v nie je ni"ím in&m iba v&razom ((v1,…,vn) 
a )(µ(v1),…,µ(vn)) je v&znam, ktor& obsahuje ako svoje zlo!ky len také v&znamy, ktoré 
zodpovedajú len zlo!kám ((v1,…,vn), t. j. podv&razom v1,…,vn, tak je zrejmé, !e tvrdenie 
(T) platí triviálne, ke'!e platí u! na základe definície doslovného v&znamu. 

Tvrdenie (T) sa t&ka v&znamu, ktor& je u! akosi modifikovan& na základe kontextu 
pou!itia, a teda nie je ur"en& len sémantick&mi konvenciami a kompozicionalitou. Preto 
sa v tomto tvrdení hovorí o vyjadrenom obsahu hovorcovej v&povede. V niektor&ch prí-

                                                           
a prípony, premenné (na úrovni logickej formy) at!. 
 2 K metodológii sémantiky a filozofie jazyka pozri aj nedávne "túdie Bielika (Bielik 2012), Raclav-
ského (Raclavsk# 2012), Zouhara (Zouhar 2009b, 2010a, 2010b). 
 3 Syntaktická funkcia $ zabezpe%uje to, &e z jednoduch"ích v#razov dostaneme zlo&en# zmyslupln# 
v#raz, nie zoznam jednoduch"ích v#razov. Je toti& rozdiel medzi vetou „Platón bije Aristotela“ a zo-  
znamom slov {„Platón“, „bije“, „Aristotela“}. Hoci je veta zlo&ená, v&dy ide o jednotn# celok, k#m 
zoznam slov takúto jednotu nemá, aj ke! obsahuje nieko'ko slov. Vetu mo&no pou&i( v zmysluplnej 
komunikácii, zoznam slov sa takto pou&i( nedá (t#m netvrdím, &e zoznam slov nemô&e by( sú%as(ou 
nejakej v#povede, tvrdím iba to, &e zoznam nie je toto&n# s touto v#pove!ou). Veta mô&e by( za ur%i-
t#ch podmienok pravdivá alebo nepravdivá, prípadne mô&e ma( iné vlastnosti podobného druhu, no 
zoznam slov takéto vlastnosti nikdy ma( nebude. 
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padoch síce mô!e by% vyjadren! obsah v&povede toto!n& s doslovn&m v&znamom vety 
pou!itej vo v&povedi, no v in&ch prípadoch sa doslovn& v&znam modifikuje na základe 
kontextu pou!itia a takto modifikovan& vyjadren& obsah v&povede u! nie je toto!n& 
s doslovn&m v&znamom vety.4 Vo formulácii tvrdenia (T) sa teda úmyselne spomína 
hovorcova v&pove', preto!e sa t&m nazna"uje, !e ide o vyjadren& obsah pou!itia vety  
v konkrétnej situácii5 vzh$adom na konkrétny mimojazykov& kontext. 

Rozhodnutie o tom, "i tvrdenie (T) je pravdivé, teda u! nie je triviálnou vecou. Preto 
je rovnako prípustné aj konkuren"né tvrdenie, ktoré je s (T) nezlu"ite$né a ktoré mô!eme 
formulova% v nasledujúcej podobe: 

 
(T¬) Nie je  pravda,  !e v#etky zlo!ky  obsahu vyjadreného vo v&povedi, v ktorej ho-  
        vorca pou!ije (vysloví, napí#e at'.) vetu  vzh$adom na ur"it& kontext, zodpove-     
        dajú syntaktick&m jednotkám obsiahnut&m v tejto vete. 
 
Obhajova% tvrdenie (T) automaticky znamená popiera% tvrdenie (T¬). Ak by malo 

plati% tvrdenie (T¬), musí existova% spôsob, ako obohati% vyjadren& obsah v&povede 
o také zlo!ky, ktoré nezodpovedajú nijak&m syntaktick&m jednotkám z pou!itej vety, 
k&m v prípade platnosti tvrdenia (T) sa zase do vyjadreného obsahu v&povede dostávajú 
len také zlo!ky, ktoré zodpovedajú syntaktick&m jednotkám z pou!itej vety. Tieto dve 
tvrdenia teda predpokladajú existenciu dvoch rôznych druhov obohacovania vyjadreného 
obsahu. Presnej#ie, tvrdenie (T) akceptuje existenciu len jedného takéhoto druhu, k&m 
tvrdenie (T¬) umo!*uje existenciu obidvoch druhov obohacovania vyjadreného obsahu. 
Podstatné je toti! to, !e nie v#etky obohatenia vyjadreného obsahu sa musia uskuto"ni% 
spôsobom, ak& sa pripú#%a v tvrdení (T), ale niektoré sa mô!u uskuto"ni% aj inak. 

Hoci ide o rôzne spôsoby obohacovania vyjadreného obsahu v&povede, spolo"né 
majú to, !e a) ide o pragmatické spôsoby obohatenia, no b) napriek tomu sú sémanticky 
relevantné. O pragmatické spôsoby ide preto, lebo na modifikácii vyjadreného obsahu sa 
podstatn&m spôsobom podie$a kontext pou!itia vety: Jedn&m aj druh&m spôsobom sa do 
vyjadreného obsahu dostávajú také zlo!ky, ktoré sú dané kontextom pou!itia. Ide v#ak 
o sémanticky relevantné spôsoby obohatenia vyjadreného obsahu, preto!e kategória vy-
jadreného obsahu je sémantická. Konkrétne to znamená napríklad to, !e v prípade pou!i-
tia v!rokov, teda v&razov, ktor&ch vyjadren&m obsahom sú tzv. propozície (teda obsah, 

                                                           
 4 Mo&no súhlasi( s K. Bachom, ktor# tvrdí, &e aj ke! vyjadren#m obsahom v#povede je doslovn# 
v#znam pou&itej vety, predsa len musí hovorca ma( komunika!nú intenciu vyjadri( vo svojej v#povedi 
doslovn# v#znam vety (pozri Bach 2005, 27). Pou&itie vety na vyjadrenie jej doslovného v#znamu teda 
nie je samozrejmou vecou, ale musia ho sprevádza( zodpovedajúce hovorcove intencie podobne, ako je 
to v prípade vyjadrenia modifikovaného v#znamu. Aj ke! je preto doslovn# v#znam vety vyjadren#m 
obsahom v#povede, rozdiel medzi nimi je v tom, akú plnia funkciu: Doslovn# v#znam vety plní funkciu 
vyjadreného obsahu v#povede len vzh'adom na ur%ité "pecifické podmienky. 
 5 Z tejto situácie mô&eme generova( kontext v#povede, teda ur%itú n-ticu parametrov, na základe 
ktor#ch sa v ur%it#ch prípadoch modifikuje doslovn# v#znam vety pou&itej v danej v#povedi a trans- 
formuje sa na obsah, ktor# sa v danej v#povedi vetou vyjadruje. 
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ktor& ur"uje pravdivostnú hodnotu v&roku vzh$adom na kontext pou!itia), ide o spôsoby, 
ktoré podmie*ujú to, aká propozícia sa vyjadrí pou!itím v&roku vzh$adom na dan& kon-
text, a teda podmie*ujú to, akú pravdivostnú hodnotu bude ma%. Keby sa na základe kon-
textu pou!itia dostali do propozície iné zlo!ky, mohli by sme dosta% inú pravdivostnú 
hodnotu. 

Teraz zavediem dva procesy, ktoré zodpovedajú spomínan&m spôsobom obohatenia 
vyjadreného obsahu. Malo by by% zrejmé, !e pôjde o sémanticky relevantné pragmatické 
procesy. Mô!eme teda poveda%, !e obhajova% tézu (T) znamená tvrdi%, !e existuje len 
jeden sémanticky relevantn& pragmatick& proces, k&m obhajova% tézu (T¬) znamená 
tvrdi%, !e existujú (najmenej) dva rôzne sémanticky relevantné pragmatické procesy. 

 
3. Dva sémanticky relevantné pragmatické procesy. Pokúsme sa teraz bli!#ie cha-

rakterizova% jednotlivé sémanticky relevantné pragmatické procesy. Za"nime jednodu-
ch&m, ale názorn&m príkladom: Hovorca v ur"itej situácii pou!ije vetu 

 
(1) On je pripraven& na cestu okolo sveta. 
 

Predpokladajme, !e v rámci danej situácie ide o zmysluplnú a relevantnú v&pove'. Ak  
adresát má úspe#ne pochopi% obsah hovorcovej v&povede, musí, prirodzene, rozumie% 
vete (1), t. j. musí pozna% jej doslovn& v&znam. Znalos% doslovného v&znamu sama osebe 
e#te nepredpokladá znalos% daného kontextu. Len!e – a to je pre nás dôle!ité – e#te nega-
rantuje ani to, !e adresát porozumie obsahu hovorcovej v&povede. To znamená, !e do-
slovn& v&znam vety (1) nie je toto!n& s obsahom, ktor& vzh$adom na dan& kontext vyjad-
ruje hovorcova v&pove'. Preto znalos% doslovného v&znamu nie je v tomto prípade po-
sta"ujúcou podmienkou pochopenia vyjadreného obsahu. Problém spo"íva v tom, !e veta 
(1) obsahuje indexick& v&raz „on“, ktor& sa pou!íva na identifikáciu osôb mu!ského po-
hlavia (resp. v #ir#om zmysle na identifikáciu objektov mu!ského rodu). Sémantická kon-
vencia pre tento v&raz síce zachytáva túto skuto"nos%, no pri (deiktickom)6 pou!ití sa ním 
spravidla identifikuje konkrétny objekt, ktor& by mal patri% do obsahu vyjadreného t&mto 
pou!itím. Ak má teda adresát úplne pochopi% vyjadren& obsah hovorcovej v&povede, 
musí identifikova% objekt hovorcovej v&povede, no potom musí okrem doslovného v&- 
znamu vety (1) zoh$adni% aj kontext v&povede. Vplyv kontextu na vyjadren& obsah je 
teda v prípade (deikticky pou!it&ch) indexick&ch v&razov a viet, ktoré takéto v&razy ob-
sahujú, evidentn&. Ak hovorca mieni svojím pou!itím zámena „on“ identifikova% Alberta, 
vyjadrí obsah (propozíciu) 

 
(1*) «Albert je pripraven! na cestu okolo sveta.»7, 8 

                                                           
 6 Ponechávam bokom tzv. anaforické pou&ívanie v#razov. Je otázne, do akej miery sa doslovn# 
v#znam anaforicky pou&itého v#razu prekr#va s doslovn#m v#znamom deikticky pou&itého v#razu. 
Najnov"ie %lánky o anafore u nás publikoval M. Kosterec (Kosterec 2012a, 2012b). 
 7 Kurzívou písané v#razy umiestnené medzi francúzskymi úvodzovkami budem pova&ova( za 
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Nie doslovn& v&znam vety (1), ale vyjadren& obsah, t. j. propozícia (1*), je t&m, "o sa 
komunikuje, teda t&m, "o hovorca oznamuje adresátovi a na "o adresát reaguje svojím 
'al#ím verbálnym aj neverbálnym správaním. 

V&skyt indexického v&razu vo vete je spravidla indikátorom toho, !e na úplnú de-
termináciu obsahu vyjadreného v&pove'ou, v ktorej sa táto veta pou!ila, je potrebné zoh-
$adni% kontext pou!itia a vybra% relevantn& objekt, ktor& má by% referentom daného pou-
!itia indexického v&razu.9 Z ná#ho h$adiska je dôle!ité to, !e sama veta – napríklad veta 
(1) – obsahuje syntaktickú jednotku (indexick& v&raz), ktorej má zodpoveda% nejak& 
kontextovo determinovan& objekt. Sémanticky relevantn& pragmatick& proces, v ktorom 
sa do vyjadreného obsahu v&povede dostáva zlo!ka zodpovedajúca nejakej syntaktickej 
jednotke z danej vety, budeme ozna"ova% termínom saturácia. Priradenie kontextovo 
determinovaného objektu indexickému v&razu, ktor& sa explicitne vyskytuje vo vete, je 
teda prípadom saturácie. 

Vplyv kontextu pou!itia na obsah toho, "o vyjadruje hovorcova v&pove', je v#ak 
niekedy ove$a v&raznej#í ako v prípade, ke' ide len o ur"enie objektu, ktor& má by% refe-
rentom hovorcovho pou!itia indexického v&razu. Vezmime si napríklad niektoré privlast- 
*ovacie väzby: Slovné spojenie „Albertova kniha“ síce nazna"uje, !e medzi Albertom 
a knihou je ur"it& vz%ah, ale nijak&m spôsobom ne#pecifikuje, ak& konkrétny vz%ah to je 
– mô!e ís% o knihu, ktorú Albert napísal, ale mô!e ís% aj o knihu, ktorú Albert vlastní, 
at'. V ka!dom prípade v#ak medzi Albertom a knihou musí by% nejak& konkrétny vz%ah, 
inak by sme nemohli ma% kompletnú propozíciu. Ke' teda hovorca uskuto"ní v&pove' 
pou!itím vety 

 
(2) Albertova kniha je napínavá, 
 

vz%ah medzi Albertom a knihou sa musí ur"i% inak ako na základe sémantick&ch konven-
cií – ur"í sa na základe kontextu pou!itia. +tandardne sa predpokladá, !e na úrovni logic-
kej formy v tak&chto prípadoch existuje v privlast*ovacích väzbách vo$ná premenná, 

                                                           
mená obsahov – propozícií, ale v niektor#ch prípadoch aj obsahov nepropozi%nej povahy. 
 8 Kompletná propozícia by mala by( e"te o nie%o bohat"ia. Konkrétne by mala obsahova( %asov# 
údaj, ktor# je ozna%en# gramatick#m %asom slovesa pou&itého vo vete a ur%en#m kontextom pou&itia 
vety. Zmienku o %ase v propozícii %iasto%ne imituje pou&itie slovesa v prézente v zápise (1*), no táto 
reprezentácia %asu je ve'mi zjednodu"ená a v kone%nom dôsledku aj nekorektná. Ke!&e problematika 
%asu nie je predmetom tejto state, nebudú vznika( &iadne problémy, ak budeme %as reprezentova( takto 
zjednodu"ene. Platí to o v"etk#ch zápisoch propozícií v tejto stati. 
 9 Ako v&dy, aj v tomto prípade sú veci komplikovanej"ie. Sú síce teórie, pod'a ktor#ch do obsahu 
pou&ití indexick#ch v#razov patrí v#lu%ne ich referent (v príslu"nom kontexte), no v typick#ch prípadoch 
pou&itia indexick#ch v#razov takéto teórie poskytujú skreslen# obraz. )asto toti& musia by( sú%as(ou ich 
obsahu aj konceptuálne zlo&ky. Platí to nielen v prípade zlo&en#ch demonstratív (ako napríklad „tento 
%lovek“, pri%om do vyjadreného obsahu by mala patri( aj zlo&ka zodpovedajúca v#razu „%lovek“), ale aj 
v prípade jednoduch#ch indexick#ch v#razov ako „on“, ke!&e sa %asto pou&ívajú synonymne s v#razmi 
ako „tento mu&“ alebo „tamten mu&“ a podobne, pri%om je evidentné, &e sú%as(ou vyjadreného obsahu je 
aj konceptuálna zlo&ka. 



            186 

 

ktorej oborom premennosti sú (spravidla) binárne vz%ahy.10 Ak sa vzh$adom na kontext 
pou!itia ur"í relevantn& vz%ah, hovorcova v&pove' vyjadrí obsah, ktor& by sa dal syno-
nymne vyjadri% vhodn&m podra'ovacími súvetím, napríklad: 

 
(3) Kniha, ktorú Albert napísal, je napínavá. 
(4) Kniha, ktorú Albert vlastní, je napínavá. 
 

Kontext pou!itia vety (2) teda okrem iného dodáva hodnotu skrytej premennej, a teda ide 
o 'al#í prípad saturácie. Vidíme, !e saturácia sa mô!e t&ka% explicitn!ch syntaktick&ch 
jednotiek, napríklad indexick&ch v&razov, ale aj gramatick&ch "asov a 'al#ích syntaktic-
k&ch jednotiek prítomn&ch na povrchovej úrovni vety, no mô!e sa t&ka% aj implicitn!ch 
syntaktick&ch jednotiek, ak&mi sú premenné prítomné len na úrovni logickej formy.11 

Ke' sa vrátime k tvrdeniu (T), mô!eme ho teraz sformulova% presnej#ie, a to v na- 
sledujúcej podobe: 

 
(T*) V#etky  zlo!ky obsahu  vyjadreného vo v&povedi, v ktorej  hovorca pou!ije (vy-    
        sloví,  napí#e  at'.)  vetu vzh$adom na ur"it& kontext, zodpovedajú explicitn&m   
        alebo implicitn&m syntaktick&m jednotkám obsiahnut&m v tejto vete. 

 
Prijatie tvrdenia (T)/(T*) teda znamená prijatie tézy, !e vyjadren& obsah v&povede sa od 
doslovného v&znamu pou!itej vety lí#i nanajv&# modifikáciami ovplyvnen&mi saturáciou 
niektor&ch explicitn&ch alebo implicitn&ch syntaktick&ch jednotiek – konkrétne ide o také 
syntaktické jednotky, ktoré by nezávisle od kontextu pou!itia zostali bez vyjadreného 
obsahu. 

Analogicky mô!eme upravi% aj tvrdenie (T¬): 
 
(T*¬) Nie je  pravda, !e v#etky zlo!ky obsahu vyjadreného vo v&povedi, v ktorej ho-  
           vorca  pou!ije  (vysloví, napí#e at'.) vetu vzh$adom na ur"it& kontext, zodpo-  
           vedajú explicitn&m alebo implicitn&m syntaktick&m  jednotkám  obsiahnut&m    
           v tejto vete. 
 

Tvrdenie (T¬)/(T*¬) sa obhajuje v t&ch prácach z filozofie jazyka, v ktor&ch sa argumen-
tuje, !e saturácia nesta"í na to, aby sa zachytili v#etky vplyvy kontextu pou!itia na obsah 
v&povedí. Konkrétne prívr!enci kontextualizmu (ale aj niektorí 'al#í) kon#tatujú, !e zá-
sadn& vplyv má tzv. vo#né obohatenie.12 Vo$né obohatenie dodáva do vyjadreného obsa-

                                                           
 10 Predpokladá to napríklad aj F. Recanati, jeden z najv#znamnej"ích obhajcov kontextualizmu, 
teda koncepcie, ktorá zastáva tvrdenie (T¬); (napríklad Recanati 2002). 
 11 Rozdiel medzi povrchovou úrov*ou vety a jej logickou formou nebudem v tejto stati bli&"ie 
"pecifikova(. Je toti& dobre známy (aj ke! v rôznych teoretick#ch prístupoch sa explikuje rôzne). Po-
drobnej"ie som ho opísal napríklad v monografiách (Zouhar 2009a alebo 2011). 
 12 Nebudem uvádza( podrobnej"ie odkazy na relevantnú literatúru; %itate' ich nájde dostatok 
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hu zlo!ky nezodpovedajúce !iadnej explicitnej ani implicitnej syntaktickej jednotke. Preto 
ide o vo#né obohatenie. Takéto doplnenie obsahu nie je vynútené nijak&mi syntaktick&mi 
zlo!kami vety, ale je dané v&lu"ne hovorcov&mi komunika"n&mi intenciami, teda t&m, "o 
hovorca zam&#$a vyjadri% pou!itím vety. Bez vo$ného obohatenia vraj nie je mo!né vy-
stihnú% rozsah a rozmanitos% vplyvu kontextu pou!itia na vyjadren& obsah. 

S vo$n&m obohatením sa pod$a jeho obhajcov mô!eme stretnú% napríklad vo v&po-
vediach, ktoré hovorca uskuto"ní pou!itím viet ako 

 
(5) Albert nasadol do auta a na#tartoval ho. 
(6) Pr#í. 
 

Vo vhodn&ch kontextoch mo!no pou!itím t&chto viet vyjadri% nasledujúce propozície: 
 
(5*) «Albert nasadol do auta a na$tartoval ho k#ú"om.» 
(6*) «Pr$í v Bratislave.» 
 

Propozície (5*) a (6*) obsahujú zlo!ky, ktoré vraj nezodpovedajú nijak&m syntaktick&m 
jednotkám vyskytujúcim sa vo vetách (5), resp. (6). Konkrétne zlo!ka identifikujúca spô-
sob, ako Albert na#tartoval auto, nezodpovedá nijakej syntaktickej jednotke z vety (5), 
a zlo!ka identifikujúca miesto, na ktorom pr#í, zase nezodpovedá nijakej syntaktickej 
jednotke z vety (6). Ke'!e takéto prípady pou!itia viet (5) a (6) sú na vyjadrenie propozí-
cií (5*), resp. (6*) prípustné, vo$né obohatenie je samostatn&, sémanticky relevantn& 
pragmatick& proces, ktor&  nemo!no redukova% na saturáciu. 

Obhajcu tvrdenia (T)/(T*) nemô!u príklady ako (5) a (6) presved"i% o tom, !e existu-
jú aj také sémanticky relevantné pragmatické procesy, ktoré nie sú saturáciou. V zásade 
má dve mo!nosti, ako na takéto príklady reagova%: Po prvé, mô!e poveda%, !e v nich 
nejde o pou!itie sémanticky relevantn&ch pragmatick&ch procesov a !e propozície (5*)  
a (6*) nie sú t&m, "o dané v&povede sémanticky vyjadrujú vzh$adom na kontext. 
S takouto odpove'ou sa mô!eme stretnú% v reprezentatívnych prácach tzv. sémantického 

minimalizmu, ktoré predchádzajúce príklady posúvajú do sféry pragmatiky. Za v#etky 
treba spomenú% aspo* klasické práce Borgovej (Borg 2004) a Cappelena a Lepora (Cap-
pelen, Lepore 2005). Po druhé, mô!e  poveda% aj to, !e v nich síce ide o pou!itie séman-
ticky relevantn&ch pragmatick&ch procesov, ale nie o vo$né obohatenie; pou!itia viet (5) 
a (6) vyjadrujú propozície (5*), resp. (6*) v'aka saturácii. Takúto odpove' som ponúkol 
v mojej knihe (Zouhar 2011) a pokúsim sa ju obháji% aj v tejto stati. Na rozdiel od typic-
kého prístupu sémantického minimalizmu nie je podstatou tejto odpovede presunutie 

                                                           
v mojej knihe (Zouhar 2011). Na tomto mieste spomeniem len F. Recanatiho, ktorého dve monografie 
(Recanati 2004, 2010) spolu s mno&stvom statí (a niektor#mi !al"ími monografiami) ponúkajú kontex-
tualizmus par excellence, a K. Bacha, ktorého v"ak medzi kontextualistov zaradi( nemo&no. Dôvody 
som uviedol v knihe (Zouhar 2011), kde je aj podrobn# kritick# rozbor Bachovej koncepcie. )itate'a tu 
odkazujem len na v#bornú klasickú Bachovu sta( (Bach 1994). 
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podobn&ch prípadov do sféry  pragmatiky. Stále zostávame na pôde sémantiky, a to u! len   
preto, !e doplnenia vhodn&ch sémantick&ch zlo!iek do propozícií (5*) a (6*) je relevan- 
tné z h$adiska pravdivostn&ch podmienok. 

Ako som u! spomenul, jadrom polemiky medzi prívr!encami tvrdenia (T)/(T*) a prí- 
vr!encami tvrdenia (T¬)/(T*¬) sú prípady ako (5)/(5*) a (6)/(6*). V 'al#om texte sa 
sústredím len na ne, pri"om typické a bezproblémové prípady saturácie ponechám bokom, 
ke'!e sú prijate$né aj pre jedného, aj pre druhého filozofa jazyka. V záujme stru"nosti 
'al#ieho vyjadrovania zavediem termín prípad zaujímavého obohatenia vyjadreného 

obsahu (skrátene prípad zaujímavého obohatenia, resp. zaujímavé obohatenie) na ozna-
"enie prípadov, ktoré sú problematické a budú v centre pozornosti. Ide teda o prípady, 
v ktor&ch prívr!enec tvrdenia (T¬)/(T*¬) chce uplatni% vo$né obohatenie, no obhajca 
tézy (T)/(T*) by si rad#ej vybral saturáciu. 

 
4. Minimálny indexikalizmus. V moje knihe (Zouhar 2011) som formuloval kon-

cepciu, ktorú som nazval minimálny indexikalizmus. Na stránkach "asopisu Filozofia som 
ju zhrnul v stati (Zouhar 2012), a preto budem teraz ve$mi stru"n&. 

Ide o koncepciu, ktorá akceptuje tézu (T)/(T*), a teda v#etky vplyvy kontextu, ktoré 
sa podie$ajú na determinácii obsahu vyjadreného v&pove'ou, sú sémantick&m obsahom 
syntaktick&ch jednotiek vyskytujúcich sa v pou!itom v&raze. Saturácia je jedin& prípustn& 
sémanticky relevantn& pragmatick& proces, a preto v danom v&raze musia by% bu' expli-
citne, alebo implicitne prítomné syntaktické jednotky, ktor&m sa saturáciou prira'ujú sé- 
mantické obsahy. Takéto syntaktické jednotky sú prítomné nielen vo v&razoch typu (1)   
a (2), ale aj vo v&razoch typu (5) a (6). Presnej#ie, ak sa pou!itím v&razu (5) (resp. (6)) 
má vyjadri% obohatená propozícia (5*) (resp. (6*)), na úrovni logickej formy v&razu mu-
sia existova% vo$né premenné, prípadne iné vhodné syntaktické jednotky, ktoré nadobud-
nú na základe saturácie nejak& obsah. 

Preto sa v minimálnom indexikalizme odli#ujú vety od tzv. vetn&ch radikálov (pozri 
Zouhar 2011, 158). Vetné radikály nie sú kompletné vety, no vety z nich vzniknú, ak sa 
vhodn&mi v&razmi zaplnia v#etky prázdne miesta, ktoré mô!eme vidie% v ich logickej 
forme. Vetn& radikál síce nie je kompletná veta, no ako kompletná veta mô!e vyzera%. 
Presnej#ie povedané, vetn& radikál mô!e by% na úrovni povrchovej #truktúry neodlí#ite$-
n& od rovnako vyzerajúcej vety, no na úrovni logickej formy mô!e by% medzi nimi roz-
diel, ke'!e obsahuje navy#e skrytú vo$nú premennú "i inú syntaktickú jednotku. Samo-
zrejme, rozdiel medzi vetou a vetn&m radikálom nemusí by% len na úrovni logickej formy.13 

Vezmime si príklad. Vo v&raze 
 
(7) Albert #tuduje x 

                                                           
 13 V tejto stati nepou&ívam Cmorejovo odlí"enie jazykov#ch v#razov od semiv#razov (pozri naprí-
klad Cmorej 2009, 48-76), ktoré v %iasto%ne upravenej podobe plní dôle&itú funkciu v minimálnom 
indexikalizme. V#klad niektor#ch aspektov teórie by bol komplikovanej"í, no zárove* korektnej"í. Prí-
padného záujemcu odkazujem na knihu (Zouhar 2011). 
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sa explicitne vyskytuje vo$ná premenná x, ktorej oborom premennosti mô!e by% napríklad 
mno!ina #tudijn&ch odborov. (7) zjavne nie je veta, ale je príkladom vetného radikálu. 
V&raz „#tuduje“ vo v&raze (7) zastupuje binárny predikát „(kto) #tuduje ("o)“, pri"om 
jedno miesto pre argument je zaplnené v&razom „Albert“ a druhé miesto je prázdne, resp. 
je obsadené len premennou. 14 Vezmime si teraz v&raz 

 
(8) Albert #tuduje. 
 

(8) mô!eme pova!ova% za vetu, no len v prípade, !e v&raz „#tuduje“ tu zastupuje   
unárny predikát „(kto) #tuduje“. Ke'!e je mo!né, !e tento v&raz zastupuje aj binárny 
predikát „(kto) #tuduje ("o)“, musíme odlí#i% prípad v&razu (8), kde zastupuje unárny 
predikát, od prípadu v&razu (9), kde zastupuje binárny predikát 

 
(9) Albert #tuduje(!o), 
 

"o som nazna"il doln&m indexom imitujúcim druhé miesto pre argument. Treba zdôraz-
ni%, !e doln& index „(!o)“ nie je sú"as%ou v&razu (9) v tom zmysle, !e sa nevyskytuje na 
povrchovej úrovni tohto v&razu. V tomto zmysle nie je medzi (8) a (9) rozdiel. Rozdiel 
medzi nimi sa objaví len na úrovni logickej formy, preto!e a! na tejto úrovni vidíme, !e 
vo v&raze (8) sa vyskytuje unárny predikát a vo v&raze (9) binárny predikát. V&raz (8) je 
kompletnou vetou, preto!e v#etky prázdne miesta v predikáte sú zaplnené vhodn&mi ar-
gumentmi, no v&raz (9) je vetn&m radikálom, ke'!e zaplnené je len jedno miesto a druhé 
zostáva vo$né. Napriek tomu sú v&razy (8) a (9) na povrchovej úrovni nerozlí#ite$né.15 

Minimálny indexikalizmus kon#tatuje, !e ak sa pou!itím slov „Albert #tuduje“ v ne- 
jakej v&povedi vo vhodnom kontexte podarí hovorcovi vyjadri% propozíciu «Albert $tudu-

je filozofiu», tak to nazna"uje, !e hovorca v svojej v&povedi pou!il vetn& radikál (9), a nie 
vetu (8). Zlo!ka «filozofiu» sa do propozície «Albert $tuduje filozofiu» doplnila na základe 
saturácie, ke'!e takto sa priradil obsah syntaktickej jednotke prítomnej na úrovni logickej 
formy. Nejde teda o prípad vo$ného obohatenia. Tento prístup mo!no roz#íri% na v#etky 
prípady, v ktor&ch hovorca na vyjadrenie bohat#ieho obsahu pou!ije chudobnej#í v&raz: 
Vo v#etk&ch t&chto prípadoch ide o saturáciu vhodn&ch syntaktick&ch jednotiek prítom-
n&ch na úrovni logickej formy, ktoré v#ak nemusia by% vidite$né na povrchovej úrovni 
v&razu. 
 

                                                           
 14 Árnos( predikátu budem znázor*ova( po%tom zátvoriek, s ktor#mi sa dan# v#raz spája: V#raz „P 
( )“ je unárny predikát, v#raz „P ( ) ( )“, resp. „( ) P ( )“ je binárny predikát, v#raz „( ) P ( ) ( )“ (a podob-
ne) je ternárny predikát at!. Zátvorky predstavujú prázdne miesta, ktoré sú rezervované pre argumenty 
predikátu. To, ak# druh argumentu je najvhodnej"í na zaplnenie daného miesta, budem nazna%ova( 
slovami ako „kto“, „%o“, „kde“ at!. umiestnen#mi v t#chto zátvorkách. 
 15 Vetn#m radikálom je aj v#raz (7), no od v#razu (9) sa lí"i t#m, &e v *om u& na úrovni povrcho-
vej "truktúry vidíme, &e v#raz „"tuduje“ zastupuje binárny predikát, ke!&e druhé prázdne miesto bolo 
obsadené premennou. 
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5. Motivácia minimálneho indexikalizmu. Minimálny indexikalizmus je jednodu-
chá teória, ktorá doká!e vysvetli%, ako mo!no pou!itím relatívne jednoduch&ch v&razov 
(rozmanit&ch druhov) vyjadri% relatívne bohaté obsahy, no vyu!íva na to len jeden séman-
ticky relevantn& pragmatick& proces, a to saturáciu. Motivácia minimálneho indexikaliz-
mu vychádza z niektor&ch neproblematick&ch predpokladov, ktoré sa pokúsim zhrnú%. 

Po prvé, rozlí#enie viacer&ch predikátov, ktoré na poh$ad zodpovedajú tomu istému 
v&razu z prirodzeného jazyka, nie je vôbec problematické. Ako ukazuje napríklad P. Cmo-
rej, slovenské slovo „otec“ raz zodpovedá unárnemu predikátu „(kto) je otec“, inokedy 
zase binárnemu predikátu „(kto) je otec (koho)“ (pozri Cmorej 2001, 38). Hoci to neplatí 
o v#etk&ch slovensk&ch v&razoch, ktoré sa pou!ívajú na pozícii predikátu, rozhodne to 
platí o mnoh&ch tak&chto v&razoch. Zdá sa, !e v&razy ako „cicavec“, „"lovek“, „bicykel“ 
at'. fungujú v&lu"ne ako unárne predikáty. Na druhej strane v&razy ako „"erven&“, „vy-
sok&“, „#tudent“ at'. mô!u vystupova% aj ako unárne predikáty, aj ako binárne predikáty: 
„("o) je "ervené“ verzus „("o) je "ervené (kde)“; „("o) je vysoké“ verzus „("o) je vysoké 
(vzh$adom na "o)“; „(kto) je #tudent“ verzus „(kto) je #tudent ("oho)“. Niektoré v&razy 
dokonca mô!u vystupova% aj ako ternárne predikáty, "i dokonca ako predikáty s e#te vä"-
#ou árnos%ou (napríklad „(kto) je #tudent“ verzus „(kto) je #tudent ("oho)“ verzus „(kto) 
je #tudent ("oho) (kde)“ verzus „(kto) je #tudent ("oho) (kde) (u koho)“ at'.).16 

Po druhé, bezprostredn&m dôsledkom faktu, pod$a ktorého tomu istému slovenské-
mu slovu mô!e zodpoveda% nieko$ko predikátov rôznej árnosti, je to, !e s ur"it&mi prí-
pustn&mi postupnos%ami slovensk&ch slov (ktoré sú vhodne modulované pod$a sloven-
skej gramatiky), mô!eme spoji% nieko$ko logick&ch foriem. Opä% si vezmime na ilustrá-
ciu v&raz (8). Ak v&raz „#tuduje“ v (8) vystupuje ako unárny predikát, tak (8) predstavuje 
kompletnú slovenskú vetu, ktorá má subjekt-predikátovú formu. Jej logickú formu mo!no 
zachyti% jednoducho pomocou schémy (8a): 

 
(8a) (Albert) #tuduje.17 
 

Ak v&raz „#tuduje“ v (8) vystupuje ako binárny, prípadne ako ternárny predikát, tak (8) 
nie je kompletnou vetou, ale vetn&m radikálom. Logická forma bude odli#ná a mo!no ju 
zachyti% bu' pomocou (8b) (ak dan& v&raz zastupuje binárny predikát), alebo pomocou 
(8c) (ak zastupuje ternárny predikát): 

 

                                                           
 16 Dop+*anie !al"ích prázdnych miest je zrejme obmedzené len praktick#mi dôvodmi, tak&e mô&eme 
tak utvára( %oraz komplikovanej"ie formy. Znalos( slovenského v#razu „"tudent“ ur%ite nepredpokladá 
explicitnú znalos( v"etk#ch t#chto foriem, ale aspo* niektor#ch z nich. Kompetentn# pou&ívate' sloven-
%iny by skôr mal pozna( unárny predikát „(kto) je "tudent“, prípadne niektoré be&né viacárne predikáty 
a mal by vedie(, ako prípustn#m spôsobom generova( predikáty e"te vä%"ej árnosti. 
 17 Ide len o schematické zachytenie logickej formy. V tomto zápise sa reprezentuje len (i) to, %o je 
predikát, (ii) to, aká je jeho árnos( (je daná po%tom zátvoriek), (iii) to, %o je argumentom predikátu (to, 
%o je umiestnené v zátvorkách), prípadne (iv) to, %i niektoré prázdne miesta predikátu zostávajú nezapl-
nené (tie sa znázor*ujú prázdnymi zátvorkami). 
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(8b) (Albert) #tuduje ( ) 
(8c) (Albert) #tuduje ( ) ( ) 
 

Je zrejmé, !e z postupnosti slov (8) nedoká!eme ur"i%, aká je árnos% daného predikátu. 
Nedoká!eme teda vopred poveda%, "i ide o vetu, alebo len o vetn& radikál. 

Vetné radikály skuto"ne existujú – dôkaz ich existencie je priam banálny: Slovenská 
gramatika umo!*uje ako dobre sformulovanú napríklad vetu 

 
(9) Albert #tuduje filozofiu. 
 

Na základe syntaktickej anal&zy zistíme, !e vo vete (9) sa vyskytuje slovo „#tuduje“ ako 
binárny predikát: „(kto) #tuduje ("o)“. To znamená, !e sa takto dá ukáza% existencia bi-
nárneho predikátu. Teraz je mo!né zaplni% jedno "i obidve prázdne miesta vhodn&mi 
v&razmi (ako to dovo$uje slovenská gramatika). Ak zaplníme obidve miesta, dostaneme 
vetu, napríklad vetu (9). Ak v#ak zaplníme len jedno miesto, nevznikne kompletná veta, 
ale nie"o, "o treba 'alej dop,*a% – dostaneme vetn& radikál. Vetn& radikál teda nie je ni" 
iné len predikát s niektor&mi nezaplnen&mi prázdnymi miestami. Niektoré vetné radikály 
vyzerajú neodlí#ite$ne od viet, a preto si ich s nimi $ahko zm&lime. 

Po tretie, bezprostredn&m dôsledkom tejto skuto"nosti je zase fakt, !e ak hovorca 
vysloví nejakú postupnos% slov, napríklad (8), nemusí by% automaticky zrejmé, "i vyslovil 
plnohodnotnú vetu, alebo len vetn& radikál, ktor& je svojou povrchovou #truktúrou neod-
lí#ite$n& od kompletnej vety. To je dôle!itá vec z poh$adu adresáta hovorcovej v&povede. 
Adresát si jednoducho mô!e utvori% len hypotézu o tom, "i hovorca vyslovil kompletnú 
vetu, alebo vetn& radikál. Ak v#ak tomu istému v&razu mô!u zodpoveda% viaceré predi-
káty, istotu ma% nemusí. 

Po #tvrté, bez ak&chko$vek vá!nej#ích problémov mô!eme akceptova% tézu, ktorá 
kon#tatuje, !e ak hovorca mieni svojím pou!itím nejakého v&razu vyjadri% bohat#iu pro-
pozíciu, ne! je propozícia, ktorá obsahuje len zlo!ky zodpovedajúce syntaktick&m jed-
notkám v pou!itej vete, tak musí o tomto svojom úmysle vedie%. Hovorca sám je zodpo-
vedn& za obsah svojich vyjadrení a za to, !e slová, ktoré pou!il, sú (vzh$adom na danú 
situáciu) vhodn&m prostriedkom na komunikáciu zam&#$aného obsahu. Ak v#ak hovorca 
vie, "o hovorí, tak musí ma% k dispozícii nejakú jazykovú (jazykovo-mentálnu) reprezen-
táciu zam&#$aného obsahu. To platí, prirodzene, aj v prípade, !e zam&#$a komunikova% 
obsah, ktor& je bohat#í ako doslovn& v&znam v&razu, ktor& vysloví. Odtia$ je u! len mal& 
krok k tvrdeniu, !e aj ke' hovorca nepou!ije vetu, ktorá by verne zodpovedala zam&#$a-
nému obsahu v tom zmysle, !e by sa v nej explicitne syntakticky reprezentovali v#etky 
zlo!ky tohto obsahu, predsa len vysloví tak& v&raz, v ktorom je u! pôda na to takpovediac 
pripravená. Ak je napríklad zam&#$an&m obsahom propozícia «Albert $tuduje filozofiu», 
no hovorca vysloví len slová (8) (ke'!e je v danej situácii zbyto"né dodáva% „filozofiu“), 
predsa len pou!ije binárny predikát „( ) #tuduje ( )“. To znamená, !e v danej v&povedi 
pou!ije vetn& radikál, nie vetu. Kontextovo  podmienené doplnenie  zlo!ky  «filozofiu» do   
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vyjadrenej propozície «Albert $tuduje filozofiu» je v takomto prípade saturáciou, nie vo$-
n&m obohatením. 

 
6. Zhrnutie. V tejto "asti state som na"rtol problém, ktor& sa má rie#i% zavedením 

sémanticky relevantn&ch pragmatick&ch procesov, a otvoril som otázku, ko$ko druhov 
tak&chto procesov potrebujeme. Rozlí#il som dva takéto procesy: saturáciu a vo$né obo-
hatenie. Formuloval som dve tézy, (T)/(T*) a (T¬)/(T*¬), z ktor&ch prvá obhajuje exis-
tenciu jedného sémanticky relevantného pragmatického procesu, k&m druhá obhajuje 
existenciu najmenej dvoch tak&chto procesov. Na"rtol som minimálny indexikalizmus, 
ktor& je príkladom koncepcie obhajujúcej tézu (T)/(T*). Nazna"il som aj to, !e ide 
o koncepciu, ktorá stojí na neproblematick&ch predpokladoch, a teda by mohla by% prija-
te$ná. Okrem toho som zbe!ne nazna"il aj to, ako by mala vyzera% konkuren"ná teória 
obhajujúca tézu (T¬)/(T*¬).  

V pokra"ovaní tejto state sa bli!#ie pozrieme na argumentáciu v prospech tvrdenia, 
pod$a ktorého saturácia je jedin& potrebn& a prípustn& sémanticky relevantn& pragmatic-
k& proces. Pôjde predov#etk&m o metodologicky motivovanú argumentáciu. Pokúsim sa 
tak reagova% na ur"itú kritiku, ktorá nazna"ovala, !e ak zavedenie vo$ného obohatenia nie 
je dostato"ne motivované, to isté mô!eme poveda% aj v prípade zavedenia vetn&ch radiká-
lov a redukcie sémanticky relevantn&ch pragmatick&ch procesov len na saturáciu. 
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