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G. FREGE A ARISTOTELSKÁ ONTOLOGIE VZTAH� 

Stanislav Sousedík 

Slovo „vztah“ je sou�ástí slovní zásoby hovorového jazyka. Užíváme jej p	i 
b�žném hovoru sice pom�rn� z	ídka, nicmén� bez rozpak� a nesnází. To 
nasv�d�uje tomu, že tomuto slovu p	ede vší teoretickou úvahou již ur�itým 
zp�sobem rozumíme. V ontologie vztah� jde o to toto poznání prohloubit, 
aby vznikla ucelené teorie o tom, co vztahy p	esn� vzato jsou a jak existují (zda 
reáln� �i snad n�jak jinak, ideáln� apod.). Zatím co logická nauka o vztazích (tj. 
nauka o tom, jakou mají výroky o vztazích logickou formu a co z takových 
výrok� vyplývá) je dnes zna�n� propracována, stojí ontologie vztah� za našich 
dob více mén� stranou zájmu. 

Nebylo tomu tak vždy. Minulá tradice aristotelské �loso�e nám poskytuje 
ur�itý po�et pom�rn� dosti propracovaných koncept� ontologie vztah�.1 
Spole�ným rysem hlavních z t�chto historických teorií je teze, že jsou vztahy 
individuální entity, a to tzv. akcidenty, jejichž subjektem je pouze první �len 
vztahu. Tomu, aby dnes mohla být ontologie vztah� vybudovaná na 
aristotelských principech považována za p	ijatelnou, brání n�které v naší dob� 
rozší	ené a velmi zako	en�né p	edstavy o vztazích, které mají sv�j p�vod 
v myšlenkovém odkazu n�meckého logika a matematika G. Frega (1848–1925). 

Pokusím se v tomto svém p	ísp�vku objasnit, jaký mají tyto p	edstavy 
základ a pro� jsou podle mého mín�ní neopodstatn�né.2 

 
P	ipome
me si nejprve jedno z nejstarších Fregových vyjád	ení k 

problematice vztah� obsažené v jeho spisu Die Grundlagen der Arithmetik.3 Frege 
zde píše:4 

                                                      
1 P�ehled historického vývoje ve st�edov�ku podává Mark G. Henninger: Relations. 

Medieval Theories 1250-1325, Oxford: Clarendon Press 1989. Pozoruhodný rozvoj ontologie 
vztah�, k n�muž došlo ve druhé scholastice, nenašel dosud svého historika. 

2 Podn�t k tomuto p�ísp�vku mi dala pro mne osobn� velmi cenná diskuse, k níž mi poskytl 
p�íležitost  v letech 2000–2003 na stranách �asopisu Organon F prof. P. Cmorej.  

3 Gottlob Frege: Grundlagen der Arithmetik, Breslau 1884. 
4 V uv. spisu str. 82nn. Cituji ve vlastním p�ekladu. Freg�v spis je �eskému �tená�i od 

r. 2001 p�ístupný i ve spolehlivém slovenském p�ekladu P. Balky. 
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Jestliže od posouditelného obsahu5, jenž se týká p�edm�tu a a p�edm�tu b, 

odd�líme a a b, z�stane nám pojem vztahu, který pak vyžaduje, aby byl dopln�n 
dvojím zp�sobem. Když ve v�t� 

 

„Zem� má v�tší hmotnost než M�síc“ 
 

odd�líme „ Zem�“, získáme pojem „mající v�tší hmotnost než M�síc“. Když 
naopak odd�líme „M�síc“, získáme pojem „mající menší hmotnost než 
Zem�“. Odd�líme-li zárove� oba, z�stane nám pojem vztahu, který má sám o 
sob� práv� tak málo smysl jako prostý pojem. K tomu, aby se stal posouditelným 
obsahem, musí být dopln�n. K tomu však m�že dojít r�zným zp�sobem: místo 
Zem� a M�síce m�žeme dosadit nap�. Slunce a Zem�, a tím práv� docílíme 
odd�lení. 

Jednotlivé páry p�i�azených p�edm�t� se chovají podobným zp�sobem – dalo by 
se �íci jako subjekty – v��i pojmu vztahu, jako jednotlivý p�edm�t k pojmu, pod 
n�jž spadá. Subjekt je zde složený. N�kdy, když je vztah obratitelný, vyjad�ujeme 
n�co takového i v jazyku, jako nap�. ve v�t� „Peleus und Thetis waren die 
Eltern des Achilleus“.6 Naproti tomu by nebylo dost dob�e možné reprodukovat 
obsah v�ty „Zem� je v�tší než M�síc“ tak, že by výraz „Zem� a M�síc“ 
vystupoval jako složený subjekt, protože spojka „a“ nazna�uje vždy, že dv� v�ci 
jsou na stejné úrovni. To je však vedlejší. 

Pojem vztahu náleží tedy stejn� jako jednoduchý pojem �isté logice. 
Neuvažujeme tu o zvláštním obsahu vztahu, ale pouze o logické form�. A co lze 
vypovídat o ní, je analytickou pravdou, kterou poznáváme a priori. To platí o 
pojmu vztah�, jako o jiných pojmech. 

Tak jako je 
 

„a spadá pod pojem F“ 
 

všeobecnou formou posuzovatelného obsahu, který se týká p�edm�tu a, tak m�žeme 
považovat 
 

„ a je ve vztahu � s b“ 
za všeobecnou formu posouditelného obsahu, který se týká p�edm�tu a a 
p�edm�tu b. 

                                                      
5 „Posouditelným obsahem“ Frege rozumí takový objektivní korelát myšlenky, o n�mž lze 

soudit, že je pravdivý nebo nepravdivý, tedy to, co scholastická tradice nazývá (na rozdíl od 
„iudicium“) „enuntiatio“. 

6 Zde Frege uvádí pod �arou tuto poznámku: „S tímto p�íkladem nesmíme zam��ovat 
p�ípad, kdy „a“ spojuje ve skute�nosti dv� v�ty, a jen zdánliv� dva subjekty.“ 

 K tomu: K takové zám�n� by došlo, kdybychom Freg�v  p�íklad p�eložili do �eštiny „Peleus 
a Thetis byli rodi�e Achilleovi“, protože tato �eská v�ta je ve skute�nosti konjunkcí „Peleus je 
rodi� Achillea a Thetis je rodi� Achillea“. N�mecké „Eltern“ nemá na rozdíl od �eského „rodi�e“ 
singulár, lze jej vypovídat pouze o dvojici individuí. 
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P	ipojuji k tomuto úryvku dv� poznámky vyjad	ující nikoli historickou 

interpretaci Fregova textu, nýbrž spíše jakousi kritickou re�exi nad myšlenkami 
v n�m obsaženými. 

P	edn�: Frege užívá slova „vztah“ ve významu odchylném od b�žného. 
„Vztah“ podle n�j vyjad	uje pojem �isté logiky udávající formu posouditelného 
obsahu. Udává-li však vztah formu takového obsahu, je pojmem druhého 	ádu 
(tzv. druhou intencí podle starší terminologie): nep	ipisuje se individuím, tak 
jako pojmy prvního 	ádu, nýbrž – zhruba 	e�eno – pojm�m. To však 
neodpovídá tomu, jak slova „vztah“v b�žné 	e�i užíváme. �eknu-li, že „Helena 
má k své matce n�žný vztah“, charakterizuji slovem „vztah“ z	ejm� cosi 
individuálního, nikoli pojem (z uvedeného výroku jist� nevyplývá, že „Helena 
má ke své matce n�jaký n�žný pojem �isté logiky“). �eknu-li, že „podobnost je vztah“, 
p�sobí to sice dojmem, že tu pojmem vztahu charakterizuji pojem podobnosti. 
Ale to je ve skute�nosti tak málo pravda, jako myslí-li si n�kdo, že ve výroku 
„�lov�k je živo�ich“ pojmem živo�icha charakterizuje pojem �lov�ka. Tak jako je 
uvedená v�ta hovorovou zkratkou za „každý (jednotlivý) �lov�k je živo�ich“, tak je i 
„podobnost je vztah“ zkratkou za „každá (jednotlivá) podobnost je vztah“ (tedy nap	. 
Helenina podobnost matce je jeden vztah, Janova podobnost otci je druhý 
vztah atd.). V b�žném jazyku vyjad	uje tedy slovo „vztah“ pojem prvního 	ádu, 
Frege dává tomuto slovu význam odchylný a stanoví, že jím bude rozum�t 
ur�itý pojem 	ádu druhého. To je jazyková dohoda, kterou není d�vodu 
odmítat, otázka pouze je, zda nám pak, p	istoupíme-li na ni, nebude užite�né 
slovo „vztah“ v b�žném smyslu ob�as chyb�t? Chyb�t nám nemusí, pokud si 
místo n�j zavedeme n�jaký termín nový. V dalším uvidíme, že Fregovi 
stoupenci „vztah“ ve skute�nosti nahradili termínem „uspo�ádání“. 

Za druhé si povšimn�me, že Frege získává vztah „mít v�tší hmotnost než“ tím, 
že z posouditelného obsahu „odstraní“ dva singulární p	edm�ty. Na tom 
nevidím nic problematického. P	ekvapivé je teprve Fregovo mín�ní, že se oba 
tyto p	edm�ty chovají v��i takto získanému vztahu podobn�, že se jich totiž 
tento vztah týká jako svého subjektu. Toto tvrzení se totiž odchyluje od 
zp�sobu, jímž singulárním výrok�m, v jejichž predikátu se vyskytuje vlastní 
jméno, b�žn� rozumíme. �ekneme-li nap	., že „Zem� je hv�zda“ a „M�síc je 
hv�zda“, p	ipisujeme Zemi a M�síci vlastnost „být hv�zdou“, která se týká obou 
t�chto t�les stejným zp�sobem, totiž jako svého subjektu. �ekneme-li však 
„Zem� má v�tší hmotnost než M�síc“, p	ipisujeme Zemi vlastnost, že má v�tší 
hmotnost než M�síc, M�síci však tímto zp�sobem bezprost	edn� nic 
nep	ipisujeme, zmi
ujeme jej pouze jako p	edm�t, v��i n�muž Zem� onu 
vlastnost má. Podobn�, abych uvedl ješt� jeden p	íklad, 	ekneme-li „Petr 
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nenávidí Jana“, p	ipisujeme Petrovi, že nenávidí, kdežto Janovi nic 
nep	ipisujeme, nýbrž ho uvádíme jen jako toho, koho se Petrova nenávist týká, 
jako její p	edm�t. Ozna�uje-li „Petr“ nositele nenávisti a „Jan“ její p	edm�t, 
nezdá se, že by se náš výrok týkal nositel� t�chto jmen týmž zp�sobem, a že by 
tudíž tato dv� individua m�la v této souvislosti stejnou úlohu. Zdá se, že b�žná 
gramatická analýza, která v uvedené v�t� považuje výraz „Petr“ za podm�t a 
výraz „nenávidí Jana“ jako celek za predikát, vystihuje správn�, jak v�tám 
uvedeného typu b�žn� rozumíme. Je-li tomu tak, odchyluje se Fregova analýza 
výrok� uvedeného typu od toho, jak spontánn� rozumíme výraz�m 
p	irozeného jazyka. 

Není však Fregova analýza pouze oprávn�nou korekturou tohoto jazyka, 
jakou je logik oprávn�n a dokonce povinen provést? Pokusím se ukázat, že 
tomu tak není. Východiskem mi bude pojem „rozsah“ �ili „extenze vztahu“. Je 
známo, že v Grundlagen der Arithmetik užívá Frege termínu „rozsah“ �ili 
„extenze“ bez bližšího objasn�ní: Rozumí mu zde z	ejm� po zp�sobu 
v tehdejší (tradi�ní) logice obvyklém, totiž jako souboru p	edm�t�, které 
spadají pod ur�itý pojem. V tradi�ní logice se ovšem „pojmem“ míní vždy 
pouze význam jednomístného predikátu, Frege v Grundlagen však, jak jsme 
vid�li, nazna�uje, že lze mluvit i o rozsahu významu predikátu vícemístného. 
Uspo	ádané dvojice, jako nap	. [Zem�; M�síc], [Jupiter; Merkur], spadají podle 
n�ho pod pojem „mít v�tší hmotnost než“ stejným zp�sobem, jakým spadají pod 
pojem nap	. „pes“ Alík, Haryk, Foks atd. Toto pojetí extenze vztah� 
(formulovaná ovšem již i p	ed Fregem) došlo v r�zn� modi�kované podob� 
velkého rozší	ení a je dnes zastáváno, pokud vím, v�tšinou sm�rodatných 
logik�. V našich zemích našlo uplatn�ní mimo jiné i v tzv. transparentní 
intenzionální logice, jejímiž tv�rci jsou P. Tichý a P. Materna, a je na ní založen 
i p	íslušný výklad v nedávno do �eštiny p	eloženém díle slovenského logika P. 
Cmoreje, Úvod do logické syntaxe a sémantiky (l. vyd. Bratislava 2001, �eský 
p	eklad T. Machula, Triton 2002). Domnívám se, že se v uvedeném pojetí 
extenze vztah� skrývá obtíž, jež sv�d�í, že Fregova násilná analýza vztahových 
výrok� p	irozeného jazyka není oprávn�ná, a vede ve svých d�sledcích 
k pop	ení sebe sama. To se nyní pokusím ukázat. Abych se p	i tom vyhnul 
	ešení r�zných sice zajímavých, v naší nyn�jší souvislosti však ned�ležitých 
historických otázek, budu v dalším vycházet nikoli z Fregových text�, 
nýbrž z ur�itého možného rozvedení Fregovy myšlenky, které ve své výše 
uvedené knize podává P. Cmorej. P	edm�tem mé kritiky není Cmorejova kniha 
(tu považuji za mimo	ádn� zda	ilou), nýbrž ur�ité rozší	ené pojetí vztah�, jež je 
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v této knize s velkou jasností vyloženo.7 P	i své argumentaci budu brát pro 
zjednodušení v úvahu pouze vztahy dvojmístné, argument však, jak se 
domnívám, platí mutatis mutandis i pro vztahy t	í- a vícemístné. 

 
Vid�li jsme, že v duchu Fregova výše uvedeného výkladu je nutno 

p	ipustit, že vztahy mají rozsah. P	ijmeme-li tento p	edpoklad, lze 	íci, že 
dvojmístné predikáty signi�kují dvojmístné vztahy (jež budeme chápat nikoli 
jako reálné entity, nýbrž jako svého druhu intenze) a denotují t�mi vztahy 
determinované rozsahy (�ili tzv. relace). Rozsahem dvojmístného predikátu 
„R“ je množina všech uspo�ádaných dvojic [a1; a2], pro které platí, že mezi a1, a2 je 
vztah R. V souladu s tím lze de�novat i pravdivostní podmínku pro výroky 
tvaru R(a1, a2): Výrok toho tvaru je pravdivý práv� tehdy, když individua 
denotovaná výrazy „a1“, „a2“ v uvedeném po�adí náleží do rozsahu predikátu „R“. 

Tato vyjád	ení jsou jasná, ur�itá díl�í nesnáz je spojena pouze s výrazem 
„uspo�ádaná dvojice“. Uspo	ádanost dvojic je totiž op�t ur�itý vztah a my, 
abychom um�li rozhodnout, zda ur�itá dvojice náleží do rozsahu vztahu R �i 
nikoli, pot	ebujeme v�d�t, jak jsou individua vlivem uspo	ádání vyžadovaného 
vztahem R uspo	ádána, a kdy je n�jaký p	edm�t prvý, resp. druhý �len R? Na 
takto formulovanou otázku neposkytují auto	i, kte	í mluví o rozsahu vztahu 
odpov�. V gra�ckém zápisu uspo	ádanost ovšem spo�ívá v tom, že symbol 
„a1“ stojí v prostorovém smyslu nalevo od symbolu „a2“ (z toho d�vodu se 
z	ejm� mluvívá místo o uspo�ádání o po�adí), ale to z	ejm� nic ne	íká o tom, o� 
tu jde, totiž o uspo	ádanosti samotných p	edm�t� t�mito symboly 
denotovaných. Existuje-li nap	. mezi panem K a jeho synem S vztah otcovství, 
existuje zcela nezávisle na tom, v jakém prostorovém po	adí si jejich jména 
napíšeme na papír �i v jakém �asovém po	adí nám ti dva lidé vytanou na mysli. 
Vztah R sám nám p	i stanovení tohoto po	adí nem�že být nápomocen, 
protože podle Fregova p	edpokladu, z n�hož nyní vycházíme, se individua 
a1, a2 chovají k R stejn�. V �em ale pak vztah uspo	ádanosti vlastn� spo�ívá? 

To je v rámci Fregova p	edpokladu obtížná otázka, zdá se však, že na ni 
lze p	ece nalézt odpov�. P	edpokládejme, že je uspo	ádanost prost� 
nejvšeobecn�jší vztah, takový, že jsou všechny ostatní vztahy pouze zvláštními 

                                                      
7 Budu v dalším reprodukukovat voln� (ale, doufám, výstižn�) Cmorej�v výklad podaný na 

str. 71, 72, 84, 85 �eské verze jeho knihy. Moje reprodukce se liší od zde uvedeného Cmorejova 
textu tím, že beru v úvahu pouze dvojmístné vztahy a dále tím, že místo o n-argumentových 
predikátech (resp. vztazích) mluvím rad�ji o predikátech (resp. vztazích) n-místných. Domnívám 
se, že tato terminologie (kterou Cmorej rovn�ž p�ipouští) je pro ú�ely, které sleduji, vhodn�jší, 
protože je ontologicky neutrální (�ekne-li se „n-argumentový“, p�edpokládá to již, že je vztah 
n�jakou funkcí, což je však teze, kterou je t�eba v rámci ontologie teprve dokázat, resp. vyvrátit). 
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p	ípady uspo	ádanosti (v tom p	ípad� má, jak jsem již upozornil, slovo 
„uspo	ádanost“ stejný význam jako v hovorové 	e�i užívané slovo „vztah“). Je-
li vztah uspo	ádanosti mezi vztahy ten nejobecn�jší znamená to tedy, že je – 
jak se 	íkávalo v tradi�ní logice – „jeho obsah nejmenší a jeho rozsah nejv�tší“. 
P	ipome
me si nyní, že mezi libovolnou dvojicí prvk� libovolného univerza 
úvahy existuje vždy nutn� n�jaký vztah (takovým vztahem je p	inejmenším 
vztah identity anebo r�znosti). Je-li tomu tak, je rozsahem vztahu 
uspo	ádanosti v libovolném univerzu U množina všech dvojic (= kartézský sou�in) 
individuí, které se v U vyskytují. Povšimn�me si, že zde mluvíme o všech 
dvojicích individuí, a nikoli již uspo�ádaných individuí. Slovo „uspo�ádaných“ 
m�žeme pominout, protože v rozsahu nejobecn�jšího vztahu, vztahu 
uspo	ádanosti, je libovolná dvojice z U vždy již nutn� n�jak uspo	ádaná. 

�ím je pro nás toto zjišt�ní zajímavé? Zajímavé je tím, že se nám poda	ilo 
ur�it rozsah jednoho vztahu (vztahu uspo	ádanosti), aniž jsme museli um�t 
rozhodnout, které individuum v univerzu U je prvním, resp. druhým �lenem 
tohoto vztahu. Objasn�me si to p	íkladem! P	edpokládejme, že jsou univerzem 
naší úvahy t	i dívky, A(lena), (B)ožena, C(ecilie), a že jsme dále empirickým 
zkoumáním zjistili, že A m�	í 175 cm, B 165 cm a C 155 cm a že dále A a C 
jsou plavovlásky, kdežto B je �ernovláska. Jaký je nyní rozsah vztahu 
uspo	ádanosti v tomto malém univerzu? Podle našich p	edchozích zjišt�ní 
tvo	í tento rozsah kartézský sou�in individuí, které se v n�m vyskytují, tudíž: 

 [A; B], [A; C], [B; C] 
 [B; A], [C; A], [C; B] 
 [A; A], [B; B], [C; C] 

 

Rozsahem ostatních dvoumístných predikát�, které lze v rámci našeho 
univerza vypovídat, jsou podmnožiny rozsahu vztahu uspo	ádanosti. Tak nap	. 
rozsahem vztahu identity jsou dvojice uvedené v t	etím 	ádku naší tabulky, 
rozsahem vztahu odlišnosti dvojice uvedené v 	ádku prvním a druhém, 
rozsahem vztahu „v�tší než“ dvojice uvedené v prvním 	ádku, rozsahem 
vztahu podobnosti co do barvy vlas� dvojice [A; C] z prvého a [C; A] 
z druhého 	ádku atd. 

Vra�me se nyní k naší výchozí otázce, kdy totiž máme považovat 
individuum za prvý, resp. druhý �len vztahu R? P	iblížila nás p	edchozí úvaha 
k jejímu 	ešení? Bohužel nikoli! Víme, že vztah R odlišný od vztahu 
uspo	ádanosti determinuje (= vymezuje) ur�itou podmnožinu univerza U, ale 
která to je, to rozhodnout pomocí rozsahu vztahu uspo	ádání stále 
nedokážeme. Výše jsme sice uvedli, že rozsahem vztahu „v�tší než“ jsou 
dvojice uvedené v prvním 	ádku tabulky, ale odkud to víme? Odkud víme, že 
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Alena, jež m�	í 175, a Božena, která m�	í 165, náleží do rozsahu vztahu „v�tší 
než“ v po	adí A, B, a nikoli B, A? Ze samotného vztahu „v�tší než“ (nebo 
libovolného jiného takového vztahu) to na základ� Fregových p	edpoklad� 
neplyne. Na základ� t�chto p	edpoklad� bychom mohli toto po	adí zam�nit, a 
to práv� tak, jako ve v�t� „Peleus und Thetis waren die Eltern des Achilleus“ m�žeme 
beze zm�ny pravdivostní hodnoty zam�nit po	adí prvních dvou vlastních jmen 
a 	íci „Thetis und Peleus waren die Eltern des Achilleus“. Není pro nás nyní d�ležité 
v�d�t, zda si Frege tuto obtíž uv�domoval, posta�í nám, víme-li, že nám k ní 
nenabízí žádné vysv�tlení. 

Zdá se nicmén�, že n�jaké 	ešení naší otázky tu jist� je, a cítíme 
„instinktivn�“, že jej i n�jak poznáváme, že totiž víme, že 	ekneme-li nap	. 
„Alena je v�tší než Božena“, je Alena odlišiteln� jiným �lenem vztahu „v�tší 
než“ než Božena, a to bez ohledu na slovosled (protože zm�níme-li jej a 
	ekneme-li „než Božena je v�tší Alena“, nic se na tomto našem p	esv�d�ení 
nem�ní).8 Odkud však pochází naše p	esv�d�ení, že víme, jak jsou Alena a 
Božena v univerzu U uspo	ádány? 

Toto p	esv�d�ení pochází nepochybn� z toho, že ve výroku „Alena je v�tší 
než Božena“ �i jeho parafrázi „než Božena je v�tší Alena“ z�stává vždy „Alena“ jeho 
podm�tem a „Božena” slovem, jež se vyskytuje v jeho gramatickém predikátu. 
V tom je, jak se zdá, 	ešení problému: K rozlišení mezi tím, co je prvním a 
druhým �lenem dvojmístného predikátu R, nepot	ebujeme tedy víc, než um�t 
rozlišovat mezi gramatickým subjektem a predikátem výroku. A to ovšem umí 
každý, kdo ví, co je (nikoli intenze, nýbrž) význam výrazu nap	. „v�tší než“. 
Prvním �lenem vztahu je tudíž subjekt výroku utvo	eného pomocí „v�tší než“, 
druhým individuové jméno vyskytující se v predikátu. Uspo	ádanost Aleny a 
Boženy v našem univerzu spo�ívá tedy v tom, že Alena má tu vlastnost, že je 
v�tší než Božena, kdežto Božena tu vlastnost, že je v�tší než Božena, 
samoz	ejm� nemá. 

�ešení, ke kterému jsme se propracovali, je prosté, pro Fregova stoupence 
má však závažnou „vadu krásy“. Ta spo�ívá v tom, že na uspo	ádanost (po	adí) 
�len� vztahu nap	. „v�tší než“ m�žeme usoudit z výroku „A je v�tší než B“ pouze 
pod podmínkou, že tento výrok analyzujeme zp�sobem, který Frege práv� 
zamítá, totiž ve shod� s gramatickým �len�ním v�ty na subjekt a predikát. Zdá 

                                                      
8 Toto „instinktivní“ cít�ní je tak silné, že pro n�které �tená�e nebude asi zcela snadné 

pochopit obtíž, do níž nás zavádí Fregova analýza vztahových výrok�. Abychom ji pochopili, 
musíme si ujasnit, na jakou �ást spontánního zp�sobu, jímž b�žn� chápeme smysl takových 
výrok�, musíme v d�sledku p�ijetí Fregovy analyzy rezignovat. Pokud jeho analýzu p�ijmeme bez 
takovéto zcela d�sledné rezignace, takže promítáme do jejího výsledku bezd��n� i nadále své 
p�irozené jazykové cít�ní, obtíž nám samoz�ejm� uniká. 
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se, že toto gramatické �len�ní koinciduje s �len�ním logickým. Kdyby ve 
výrocích typu „Zem� má v�tší hmotnost než M�síc“ byly, jak tomu chce Frege, 
subjekty vlastn� dva, nebyli bychom nikdy s to rozhodnout, jakým zp�sobem 
jsou v univerzu tyto dva p	edm�ty uspo	ádány, tj. jaký je mezi hmotností Zem� 
a M�síce vlastn� vztah. 

 
Z našich p	edchozích úvah plyne, že v�ta „Zem� má v�tší hmotnost než M�síc“ 

se nepochybn� týká dvou hmotných p	edm�t�, že se jich však netýká stejným 
zp�sobem: Zem� je nositelem vlastnosti vyjád	ené predikátem, M�síc je v 
rámci tohoto predikátu pouze zmín�n. Platí obecn�, že má-li jedno reáln� 
existující individuum ur�itou vlastnost a druhé ne, je v souvislosti s tím mezi 
on�mi individui n�jaká ontologická odlišnost. K tomu však dochází, jak jsme 
práv� vid�li, v p	ípadu prvního a druhého �lenu vztah�. 

Nyní, když nám Fregova nauka o vztazích tuto odlišnost již nezakrývá, 
m�žeme p	ikro�it k zkoumání, v �em tato odlišnost spo�ívá, �ili jinými slovy: 
m�žeme se za�ít zabývat ontologií vztah� pozitivn�.9 

 

 

                                                      
9 �lánek vznikl s podporou GAUK – grant �. 522/2004 
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SUMMARIUM 

Cur veterum de relationibus doctrina metaphysica 
nostrae aetatis viris doctis dif�cultatem pariat 

Fons dif�cultatis sententia a G. Fregio propagata et hodie fere communis evasa esse 
videtur, secudum quam praedicatum relationis notionem exprimens duobus (imo pluribus) 
subiectis, ut enuntiatio oriatur, complenda sit. Auctor in commentatione hanc sententiam 
perperam contra naturalem linguae intellectum statutam esse arbitratur et – in extensione 
praedicatorum „relationalium“ determinanda – sibi quodammodo contradicere ostendit. 

SUMMARY 

G. Frege and the Aristotelian Theory of Relations 

The doctrine put forth by G. Frege and now almost universally accepted, according to 
which a predicate expressing a relative notion has to be supplemented by two (or more) 
subjects, in order for a statement to arise, appears to be a source of certain dif�culties. In the 
paper, the author defends the view that this doctrine goes against our natural understanding 
of language, and shows that as soon as an attempt to determine the extension of such 
“relative” predicates is made, a contradiction in the doctrine is laid bare.  

 


