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Vážené čitateľky,
Vážení čitatelia,
Pri príležitosti 50. výročia vzniku
Katedry logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave jej členovia zorganizovali
v Kaštieli v Dolnej Krupej v dňoch 17. –
18. 9. 2012 vedeckú konferenciu na tému:
Systémy dedukcie: od extenzionálnej
logiky k hyperintenzionálnej logike
Toto mimoriadne číslo časopisu Organon F obsahuje väčšinu príspevkov,
ktorých prezentácie na konferencii zazneli. Úvodnou štúdiou je stať Marie
Duží s názvom Dedukce v TIL: Přechod od jednoduché k rozvětvené
hierarchii typů. Druhý článok Explikace
a dedukce: od jednoduché k rozvětvené
teorii typů je z pera Jiřího Raclavského.

Ivo Pezlar je autorom štúdie o Tichého
dvojdimenzionálnom chápaní inferencie.
Karel Šebela vo svojej stati analyzuje
Tichého teóriu dedukcie. František Gahér a Lukáš Bielik sú autormi dvoch
spoločných článkov: Prečo len (nutné)
pravdy ako predpoklady deduktívnych
úsudkov? (dvojdimenzionálny verzus
jednodimenzionálny názor na inferenciu) a Využitie pojmu „zhoda“ v hyperintenzionálnej dedukcii.

V ďalších príspevkoch, ktoré sú už
tematicky rôznorodejšie, sa môžeme
dozvedieť niečo viac od Pavla Maternu
o problematike expresivity logickej analýzy prirozeného jazyka. Jaroslav Peregrin je autorom state s názvom Odkud
se berou axiomy logiky? Miloš Kosterec vo svojej štúdii Anaforický reťazec
píše o problematike anafory. Stať Igora
Sedlára sa venuje problematike poznania a subštrukturálnych logík. Marián
Zouhar prispieva do tejto prílohy štúdiou
Epistemický kontextualizmus a jeho
motivácia.
V záverečnom monotematickom bloku je štúdia Alexandra Šimka a Jozefa
Šišku na tému logické programovanie
a interaktívne aplikácie; Michal Čertický sa zaoberá problematikou modelov
akcií a ich indukciou a Michal Vince
spolu s Jánom Šefránkom napísali štúdiu, ktorá sa venuje problému dedukcie
a reprezentácie znalostí.
Na konferencii sa okrem súčasných
členov katedry zúčastnili aj jej zakladajúci členovia Gustáv Riška a Pavel
Cmorej i ďalší bývalí členovia. Oteczakladateľ (prvý vedúci katedry) akademik a bývalý rektor Vojtech Filkorn
pred niekoľkými rokmi zomrel. Konferenciu pozdravil v mene dekana Filozofickej fakulty UK prodekan doc. Anton
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Eliáš, ďalej vedúca Katedry filozofie
a dejín filozofie FiF UK doc. Mariana
Szapuová, riaditeľ Oddelenia logiky
Filozofického ústavu AVČR v Prahe
prof. Jaroslav Peregrin a vedúci Katedry
logiky Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe doc. Vítězslav Švejdar.
Aj táto konferencia potvrdzovala
fakt, že naša katedra spolupracuje najmä s Katedrou filozofie a dejín filozofie
Filozofickej fakulty UK a s Oddelením
analytickej filozofie SAV. Z Čiech je to
najmä Oddelenie logiky Filozofického
ústavu AVČR v Prahe a Katedra logiky
Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity
v Prahe. Spolupracujeme aj s kolegami
z katedier filozofie filozofických fakúlt
Masarykovej Univerzity v Brne, Západočeskej univerzity v Plzni, Univerzity
Palackého v Olomouci, s kolegami z Katedry informatiky Fakulty elektrotechni-

ky a informatiky Vysokej školy banskej –
Technickej univerzity v Ostrave, ale aj
s inými pracoviskami, čoho príkladom je
aj účasť kolegov z Katedry aplikovanej
informatiky z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky našej univerzity.
Na záver chcem poďakovať všetkým
účastníkom konferencie za vytvorenie
tvorivej a priateľskej atmosféry a osobitne
môjmu dlhoročnému priateľovi Martinovi Šamajovi, ktorého nezištný finančný príspevok umožnil, aby sme medzi
nami privítali a pohostili aj bývalých
členov katedry.
Dúfam, že tento výstup z konferencie dokumentuje, že sme úspešne nadviazali na dielo otcov zakladateľov a že
práve mladší členovia našej katedry sú
zárukou jej ďalšieho rozvoja.
František Gahér

