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Vladimír Svoboda a kolektiv – Logika a přirozený jazyk

SVOBODA, Vladimír et al. (2010): Logika a přirozený jazyk. Praha: Filosofia, 299 s.
ISBN: 978-80-7007-325-4.

Kolektiv autorů (Marie Duží, Timothy Childers, Ondrej Majer, Pavel Materna, Jaroslav Pe-
regrin, Prokop Sousedík, Vladimír Svoboda a Marta Vlasáková) se v knize věnované vztahu 
logiky a přirozeného jazyka zabývá zejména možnostmi, jak mohou logické teorie pomoci 
při rozboru různých jevů přirozeného jazyka a jak je lze použít ke zpřesnění vyjadřování tam, 
kde je to třeba (informační texty, vědecké texty apod.).

Knížka je rozčleněna do sedmi kapitol, z nichž každá se zaměřuje na určitý typ jazykových 
vyjádření a ukazuje, jak je lze logicky analyzovat: I. Výrokové spojky, II. Kvantifikátory, III. 
Vlastní jména, IV. Modální modifikátory, V. Kondicionály, VI. Anafora, VII. Propoziční a po-
jmové postoje. Každá kapitola představuje příslušný logický aparát a názorně vysvětluje jeho 
fungování na konkrétních jazykových příkladech z češtiny. Velkou pozornost pak autoři věnují 
procesu, který nazývají reglementací a který je vždy prvním krokem v logické analýze – procesu, 
v němž se původní věty a výrazy přirozeného jazyka překládají do nějakého logického jazyka 
za účelem jejich zjednodušení a „zjednoznačnění“. Způsob reglementace samozřejmě není 
jedinečný a autoři někdy uvádějí jeho různé možnosti, které pak vedou k různým možnostem 
logického zpracování daných jazykových vyjádření. 

Tato kniha tak nepřináší nějaký systematický, ucelený výklad, spíše dává čtenáři přehled 
o různých tématech, jimiž se logická analýza zabývá, představuje základní principy a metody 
logického zkoumání jazyka a ukazuje, jaké možnosti tyto metody nabízejí a v čem naopak 
tkví jejich omezení. 

Tuto knihu lze doporučit každému zájemci o uvedení do problému logické analýzy přiro-
zeného jazyka. Logické principy jsou zde podány velmi civilně, formou přístupnou i čtenáři 
bez předchozí znalosti logiky (i když jisté povědomí o logice a jejích metodách je výhodou). 

Ema Krejčová

Kapitoly o jazyce v Kognitivní psychologii Eysencka a Keana

EYSENCK, Michael W. – KEANE, Mark T. (2008): Kognitivní psychologie. Praha: Academia, 
748 s.
ISBN: 978-80-200-1559-4.

Kognitivní psychologie Michaela W. Eysencka a Marka T. Keana (vydaná v roce 2000, česky 
2008) obsahuje čtyři kapitoly související s jazykem – Objekty, pojmy a kategorie, Vnímání 
řeči a čtení, Porozumění jazyku a Jazyková produkce. Prvně jmenovanou přeložil Miroslav 
Filip, ostatní Filip Smolík.

Kapitola o kategorizaci předkládá čtenáři čtyři základní teoretické přístupy – teorii definu-
jících atributů, teorii prototypů, teorii exemplářů a teorii založenou na explanaci; ke každé z 
nich připojuje doklady i protiargumenty. Druhá zmiňovaná kapitola se věnuje teoriím rozpo-
znávání slov, poruchám zpracovávání řeči, podstatě procesů odehrávajících se při čtení nebo 
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