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SEKCE III 
CO NÁS ZAJÍMÁ

IMPLICITNÉ A EXPLICITNÉ DEONTICKÉ MODALITY

Daniela Glavaničová *

Abstrakt
V deontickej logike sa zvykne rozlišovať medzi implicitnými a explicit-
nými príkazmi, zákazmi a dovoleniami (resp. výrokmi o nich). Toto roz-
líšenie je užitočné, no zavádza sa zväčša bez sémantickej opory zo strany 
jednotlivých systémov deontických logík. Tento článok nadväzuje na moju 
skoršiu prácu, kde bolo toto rozlíšenie formálne explikované. Hlavná téza 
tejto práce znie, že rozlíšenie medzi implicitnými a explicitnými deontic-
kými modalitami (resp. operátormi či vetami) je užitočné pre logiku určenú 
na analýzu právneho diskurzu. Argumentácia bude prebiehať v pozitívnom 
aj v negatívnom smere: pozitívna línia ukáže, aké výhody poskytuje rešpek-
tovanie tohto rozlíšenia a negatívna línia ukáže, k akým problémom vedie 
jeho zanedbávanie.

Kľúčové slová
Deontické operátory; explicitné-implicitné; právny diskurz.

Úvod

Táto práca sa zaoberá problémom odvodzovania logických dôsled-
kov z deontických viet. Deontické vety sa vyskytujú v rôznych právnych 
či etických textoch, sú však aj súčasťou bežnej, každodennej komunikácie. 
Príkladom takejto vety je
(V) Zamestnanci a zamestnávatelia sú povinní riadne plniť svoje povin-

nosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.1

* Bc. Daniela GLAVANIČOVÁ. (Katedra logiky a metodologie vied. Filozofická fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika).

1 Zákon č. 311/2001 Zb., zákonník práce.
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Deontickí logici zvyknú preformulovať všetky vety tohto druhu do jednot-
nej, logicky prívetivejšej formy:
(V*) Je prikázané, aby zamestnanci a zamestnávatelia riadne plnili svoje 

povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.
Deontický operátor „sú povinní“ z vety (V) bol vo vete (V*) nahradený bež-
nejším operátorom „je prikázané, aby“, ktorý bol navyše umiestnený na zači-
atok vety. Takáto veta sa následne chápe tak, že konštatuje platnosť určitého 
príkazu. Prijmem túto bežnú prax a budem sa zaoberať priamo vetou (V*). 
Prijmem ešte jedno zjednodušenie: Budem hovoriť o vyplývaní medzi vetami 
či odvodzovaní jednej vety z druhej. Som si pritom vedomá faktu, že korektné 
formulácie by mali hovoriť o vyplývaní medzi významami týchto viet.
Čo všetko možno prijateľne odvodiť z vety (V*)? Konkrétnejšie, budem 
sa zaoberať otázkou, či možno považovať nasledujúce vety za logické 
dôsledky vety (V*):
(V1) Je prikázané, aby zamestnávatelia a zamestnanci riadne plnili svoje 

povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.
(V2) Je prikázané, aby zamestnávatelia riadne plnili svoje povinnosti vyplý-

vajúce z pracovnoprávnych vzťahov.
(V3) Je přikázáno, aby zaměstnanci a zaměstnavatelé řádně plnili povin-

nosti, která jim plynou z pracovního poměru.
(V4) Je prikázané, aby zamestnanci a zamestnávatelia riadne plnili svoje 

povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov alebo aby 
zamestnanci zavraždili zamestnávateľov.

(V5) Je prikázané, aby zamestnanci a zamestnávatelia riadne plnili svoje 
povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a aby bola 
Cantorova veta teorémou Zermelovej-Fraenkelovej teórie množín 
s axiómou výberu.

Je potrebné najprv naznačiť, akými úpravami vznikli z pôvodnej vety 
(V*) nové vety (V1)-(V5). Veta (V1) vznikla zámenou poradia zamestnan-
cov a zamestnávateľov v pôvodnej vete. Z logického hľadiska ide o vetu, 
ktorá je rovnako expresívna ako pôvodná veta. Navyše veta, na ktorú sa 
viaže deontický operátor vo (V1) má rovnaké pravdivostné podmienky 
ako veta, na ktorú sa viaže deontický operátor v pôvodnej vete. Veta (V2) 
opisuje príkaz, ktorý je slabší ako ten, ktorý opisuje pôvodná veta. Zatiaľ 
čo pôvodná veta hovorila o príkaze, ktorý sa vzťahuje na zamestnancov aj 
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zamestnávateľov, (V2) hovorí iba o zamestnávateľoch. Alebo inak povedané, 
veta, na ktorú sa viaže deontický operátor vo (V2), je logickým dôsledkom 
vety, na ktorú sa viaže deontický operátor v pôvodnej vete (ide iba o určitú 
verziu odstránenia konjunkcie). Veta (V3) je prekladom pôvodnej vety zo 
slovenčiny do češtiny. Pravdivostné podmienky sú preto, prirodzene, zacho-
vané. Do vety (V4) sa vkradol šokujúci disjunkt. Odvodenie tohto druhu 
je verziou slávneho Rossovho paradoxu. Veta (V5) pôsobí trochu mätúcim 
a absurdným dojmom. Odhliadnuc od týchto prvotných dojmov, (V5) opi-
suje príkaz, ktorý je ekvivalentný s príkazom opisovaným pôvodnou vetou, 
pretože druhý konjunkt, podľa ktorého sa prikazuje, aby bola Cantorova 
veta teorémou Zermelovej-Fraenkelovej teórie množín s axiómou výberu, 
bude za každých mysliteľných okolností splnený.
Treba si všimnúť, že vety (V1)-(V5) neboli zvolené arbitrárne. Prvá z nich 
je ukážkou bežnej, no nepatrnej a logicky nezaujímavej zmeny, ktorá zacho-
váva pravdivostné podmienky pôvodnej vety. Druhá z nich je ukážkou 
bežného a jednoduchého odvodenia logicky slabšieho dôsledku (keďže šlo 
o verziu odstránenia konjunkcie). Tretia je ukážkou prekladu pôvodnej vety 
do iného jazyka. Štvrtá veta je, podobne ako druhá, ukážkou jednoduchého 
odvodenia, ktoré sa však zdá byť problematické (hoci šlo iba o zavedenie 
disjunkcie). A napokon, piata veta je ukážkou pripojenia nevyhnutnej pravdy 
pomocou spojky „a“. Trik spočíva v tom, že pridávanie matematických teo-
rém, logických tautológií či analyticky pravdivých výrokov nemá žiaden 
vplyv na pravdivostné podmienky, keďže takéto nevyhnutné pravdy musia 
byť pravdivé za každých okolností.
Možno vety (V1)-(V5) odvodiť z vety (V*)? Jazykové intuície jasne hovo-
ria, že odvodenie viet (V1)-(V3) je neproblematické (či dokonca triviálne). 
Odvodenie viet (V4) a (V5) sa naopak, zdá byť neprijateľné. Intuície sú 
zrejmé. Automaticky sa však vynára množstvo otázok: Prečo je odvodenie 
vety (V4) problematické, keď z logického hľadiska ide o odvodenie toho 
istého druhu, ako v prípade vety (V2)? Prečo je odvodenie (V5) problema-
tické, keď sú pravdivostné podmienky, podobne ako v prípade (V1) a (V3), 
zachované? Čo majú spoločné odvodenia, ktoré sa zdajú byť bezproblé-
mové či dokonca triviálne? Čo majú spoločné odvodenia, ktoré sa zdajú byť 
neprijateľné? Ako možno medzi nimi (vo všeobecnosti) rozlišovať?
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Táto práca si kladie za cieľ vyššie uvedené intuície vysvetliť, poskytnúť im 
sémantickú oporu a zároveň aspoň naznačiť odpovede na vyššie uvedené 
otázky. Využijem pritom rozlíšenie medzi implicitnými, semi-implicitnými 
a explicitnými deontickými modalitami, ktoré som formálne zaviedla vo 
svojej skoršej práci.2 Táto stať sa zaoberala deontickými modalitami vo všeobecnosti 
a jej primárnym cieľom bola analýza týchto modalít v Transparentnej intenzionálnej 
logike (TIL).3 Na rozdiel od uvedenej state budú predmetom skúmania deon-
tické modality výlučne v kontexte právneho diskurzu a nebude sa zavádzať 
žiaden formálno-logický aparát. Mojim hlavným cieľom bude zdôvodnenie 
tézy, že toto rozlíšenie je užitočné pre logiku určenú na analýzu právneho 
diskurzu. Logikou určenou na analýzu právneho diskurzu pritom rozumiem 
ľubovoľnú logiku, ktorá si kladie za cieľ logicky analyzovať rôzne právne 
texty (zákony, smernice, rozsudky, uznesenia atď.) a odvodzovať z nich 
logické dôsledky.
V prvej kapitole vysvetlím rozlíšenie medzi implicitným a explicitným vo 
všeobecnosti (a najmä v súvislosti s epistemickou logikou, v ktorej má toto 
rozlíšenie dlhšiu tradíciu4). V druhej kapitole sa budem venovať negatív-

2 Pozri GLAVANIČOVÁ, Daniela. K analýze deontických modalít v Transparentnej intenzionálnej 
logike. Organon F, 2015, roč. 22, č. 2, s. 209-226. ISSN 1335-0668. V tomto článku som 
pomocou technického aparátu TIL formálne explikovala rozlíšenie medzi implicitnými 
a explicitnými deontickými modalitami. Ontológia TIL obsahuje okrem množinovo-te-
oretických entít aj štruktúrované entity (konštrukcie). Z hľadiska rozlíšenia implicitných 
a explicitných deontických modalít je dôležité, že TIL obsahuje okrem možno-svetových 
propozícií aj určité štruktúrované propozície (nazývané konštrukcie propozícií), ktoré možno 
priradiť vetám prirodzeného jazyka ako ich význam. Explicitné deontické modality sú totiž 
hyperintenzionálne a preto sa vzťahujú ku štruktúrovaným entitám (významom).

3 TIL je parciálny typovaný lambda kalkul; čitateľ sa s ním môže zoznámiť v dielach 
TICHÝ, Pavel. The Foundations of  Frege’s Logic. Berlin, New York: de Gruyter, 1988, 303 s. 
ISBN 3-11-011668-5; RACLAVSKÝ, Jiří. Jména a deskripce: logicko-sémantická zkoumání. 
Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2009, 396 s. ISBN 978-80-7182-277-6; DUŽÍ, 
Marie, JESPERSEN, Bjorn, MATERNA, Pavel. Procedural Semantics for Hyperintensional 
Logic. Foundations and Aplications of  Transparent Intensional Logic. Berlin: Springer series 
Logic, Epistemology, and the Unity of  Science 17, 2010, 550 s. ISBN 978-9048188116; 
DUŽÍ, Marie, MATERNA, Pavel. TIL jako procedurální logika (Průvodce zvídavého čtenáře 
Transparentní intensionální logikou). Bratislava: Aleph, 2012, 412 s. ISBN ISBN 978-80-
89491-08-7, ako aj v článkoch uvedených autorov.

4 Rozlíšenie zaviedol LEVESQUE, Hector. A Logic of  Implicit and Explicit Belief. 
BRACHMAN, Ronald. Proceedings of  the National Conference on Artificial Intelligence. 
Cambridge: AAAI Press/MIT Press, 1984, 386 s. ISBN 978-0-262-51053-0. V spomína-
nom systéme TIL bolo zavedené v DUŽÍ, Marie, MATERNA, Pavel. Propositional attitudes 
revised. CHILDERS, Timothy a kol. The LOGICA Yearbook 2000, Praha: FILOSOFIA, 
2001, 216 s. ISBN 80-7007-149-4.
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nej línii argumentácie. V tejto kapitole zároveň zavediem terminológiu 
z Dretskeho článku Epistemic Operators, ktorú budem pre účely argumentácie 
potrebovať. Tretia kapitola je venovaná pozitívnej línii argumentácie.

1 Implicitné a explicitné

Pojem implicitného a explicitného poznania je dnes už bežnou súčasťou 
logického folklóru epistemických modálnych logík. Za explicitné poznanie 
sa považuje všetko, čo subjekt explicitne vie. Implicitné poznatky sú logic-
kými dôsledkami explicitných poznatkov. Podobné rozlíšenie sa zdá byť 
veľmi prirodzené aj v deontickej logike: Možno rozlišovať medzi tým, čo 
bolo explicitne prikázané (zakázané, dovolené) a tým, čo logicky vyplýva 
z toho, čo bolo prikázané (zakázané, dovolené). Ako už bolo spomínané, 
budem argumentovať v prospech tézy, že rozlíšenie medzi implicitnými 
a explicitnými deontickými modalitami je užitočné pre logiku určenú 
na analýzu právneho diskurzu. Argumentácia bude prebiehať v pozitívnom 
aj v negatívnom smere. Najprv poukážem na niektoré problémy, ku kto-
rým vedie zanedbávanie spomínaného rozlíšenia. Následne naznačím, aké 
výhody poskytuje používanie tohto rozlíšenia.

2 Deontické modality a deontické operátory

Pre zistenie, k akým problémom vedie zanedbávanie rozlíšenia medzi impli-
citnými a explicitnými deontickými modalitami treba najprv presne vysvet-
liť, čo sa týmto zanedbávaním myslí. Najprv však treba presnejšie vysvetliť 
termín deontického operátora. V úvodnej kapitole tejto práce sa vyskytli 
deontické operátory: „sú povinní“ a „je prikázané, aby“. V centre záujmu 
budú výrazy ako „je prikázané, aby“, „je zakázané, aby“ či „je dovolené, 
aby“, ktoré sú deontickými vetnými operátormi. Deontické modality budem 
považovať za predteoretické významy týchto operátorov. Následne, zane-
dbávaním rozlíšenia medzi implicitnými a explicitnými deontickými modali-
tami budem rozumieť jednoducho zastávanie pozície, podľa ktorej sú deon-
tické modality (resp. operátory) buď výlučne explicitné, alebo výlučne impli-
citné. Prirodzene, je tu ešte možnosť, že spadajú do tretej kategórie (t. j. nie 
sú implicitné ani explicitné).
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2.1 Fred Dretske a epistemické operátory

Fred Dretske sa vo svojom článku Epistemic Operators zaoberal podobnými 
problémami, len v súvislosti s epistemickými problémami. Rozlišuje vetné 
operátory, ktoré sú úplne prenikajúce (fully penetrating), čiastočne prenikajúce 
(semi-penetrating) a neprenikajúce (nonpenetrating). Úplne prenikajúci operá-
tor nazývam implicitným, čiastočne prenikajúci semi-implicitným a nepre-
nikajúci explicitným. Nech Operátor(V) je ľubovoľná veta V modifikovaná 
ľubovoľným vetným operátorom. Úplne prenikajúce operátory sú uza-
vreté na logické vyplývanie. Ak je pravdivá veta Operátor(V) a V* je logic-
kým dôsledkom V, vyplýva z toho, že je pravdivá aj veta Operátor(V*). Ako 
príklady Dretske uvádza „je možné, že“, „je nevyhnutné, že“, „je faktom, 
že“ a „je pravda, že“. Neprenikajúci operátor blokuje akékoľvek logické 
odvodenie. Ak je pravdivá veta Operátor(V) a V* je logickým dôsledkom V, 
nevyplýva z toho, že je pravdivá aj veta Operátor(V*). Ako príklady Dretske 
uvádza „je podozrivé, že“, „je prekvapivé, že“, „je čudné, že“ atď. Stredným 
prípadom je čiastočne prenikajúci vetný operátor, ktorý nie je ani úplne pre-
nikajúci ani úplne neprenikajúci. Skupinu jednoduchých odvodení operátor 
zachováva, zložité odvodenia však blokuje. Dretske argumentuje, že všetky 
epistemické operátory sú čiastočne prenikajúce.

2.2 Deontické operátory

Deontický vetný operátor „je prikázané, aby“ označím v súlade s bežnou 
praxou písmenkom „O“. Kde na Dretskeho spektre je umiestnený operá-
tor O? Ukážem, že operátor O nemôže byť neprenikajúci ani úplne preni-
kajúci. To znamená, že (i) stupeň prenikania operátora O je vyšší ako stu-
peň prenikania neprenikajúcich operátorov a súčasne, (ii) stupeň prenikania 
operátora O je nižší, ako stupeň prenikania úplne prenikajúcich operátorov.
Pre zdôvodnenie (i) si stačí spomenúť na vety (V1)-(V3) z úvodnej kapi-
toly. Keby boli deontické operátory úplne neprenikajúce, vety (V1)-(V3) by 
nebolo možné odvodiť z vety (V*). Konkrétnejšie, nebolo by možné z nej 
odvodiť vôbec nič. To je však očividne absurdné a odtrhnuté od reality.
Tak, ako v prípade epistemických operátorov, aj v prípade deontických 
operátorov je zdôvodnenie (ii) menej triviálnou záležitosťou. Opäť 
však postačí pripomenúť vety (V4) a (V5) z úvodnej kapitoly. Keby boli 
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deontické operátory úplne prenikajúce, odvodenia (V4) a (V5) z (V*) by 
mali byť neproblematické. Navyše, azda ani netreba pripomínať celé množ-
stvo paradoxov deontickej logiky, ktoré sa vynorili ako dôsledky zamlčaného 
predpokladu, že deontické operátory sú uzavreté na logické vyplývanie, naj-
známejšie z nich formuloval Arthur Prior vo svojom kratučkom texte The 
Paradoxes of  Derived Obligation, Roderick Chishom v článku Contrary-to-duty 
Imperatives and Deontic Logic, či James William Forrester v stati Gentle Murder, 
or the Adverbial Samaritan.
To, že deontické operátory nie sú neprenikajúce ani úplne prenikajúce, by 
mohlo viesť k záveru, že deontické operátory sú semi-prenikajúce. Toto rie-
šenie je prirodzene lákavé a ak sa predpokladá, že v právnom diskurze exis-
tujú deontické operátory iba jedného druhu, je aj oprávnené. Tento predpo-
klad však problematizuje fakt, že za takmer sto rokov výskumu v deontickej 
logike nenastal žiaden konsenzus ohľadne otázky, aké axiómy a pravidlá 
odvodzovania možno prijať pre „skutočné“ deontické operátory. Otázka, 
či je také niečo vôbec možné, preto evidentne ostáva otvorená. To je však 
zásadný teoretický i praktický problém pre deontického logika, ktorý chce 
pracovať výlučne s kategóriou semi-prenikajúcich deontických operátorov.

3 Aplikácie

V predošlej kapitole som ukázala, že ak používame iba neprenikajúce (expli-
citné) deontické operátory, nedokážeme vysvetliť platné odvodenia viet 
(V1)-(V3) z vety (V*) z úvodnej kapitoly. Následne som ukázala, že ak pou-
žívame iba prenikajúce (implicitné) deontické operátory, nedokážeme 
vysvetliť neplatné odvodenia viet (V4) a (V5) z úvodnej kapitoly. Posledným 
krokom negatívnej línie mojej argumentácie bola problematizácia predpo-
kladu, že deontické operátory sú výlučne semi-prenikajúce.
Táto kapitola poukáže na niektoré výhody rešpektovania rozlíšenia medzi 
implicitnými a explicitnými deontickými modalitami (operátormi). Toto 
rozlíšenie umožňuje riešenie niektorých paradoxov deontickej logiky, mode-
lovanie významu normatívnych systémov a napokon, umožňuje explikáciu 
silných a slabých dovolení.
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Prvou výhodou som sa podrobnejšie zaoberala inde.5 Na tomto mieste zále-
žitosť iba naznačím. Ak sa rozlíšia explicitné a implicitné deontické moda-
lity, umožní to rozlíšiť deontické vety tak, ako boli explicitne formulované 
a všetky vety, ktoré z nich (implicitne) vyplývajú. Premisy paradoxov možno 
chápať ako explicitne formulované deontické vety (napr. zákony určitej kra-
jiny) a ich závery ako ich implicitné dôsledky. Explicitné deontické vety majú 
vyššiu prioritu ako implicitné deontické vety. Ak je potom nejaký implicitný 
dôsledok v spore s explicitnými deontickými vetami, z ktorých bol odvo-
dený, má nižšiu prioritu a agent ho môže pri konaní ignorovať a uprednost-
niť explicitné deontické vety. Ako príklad uvediem znovu vetu (V4):
(V4) Je prikázané, aby zamestnanci a zamestnávatelia riadne plnili svoje 

povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov alebo aby 
zamestnanci zavraždili zamestnávateľov.

Ak nejaký zamestnanec uvažuje, čo urobí, je pre neho primárna explicitná 
veta (V*), nie implicitná veta (V4). Odvodenie implicitnej vety (V4) je tak 
korektné, no nie je už viac problematické či paradoxné. Analogický postup 
možno uplatniť pri ďalších paradoxoch deontickej logiky (paradoxy A. 
Priora, paradox milosrdného samaritána, paradox nežného vraha atď.). Tým 
prirodzene netvrdím, že ide o jediné možné či existujúce riešenie paradoxov 
deontickej logiky.
Druhou výhodou, ktorá nadväzuje na prvú, je možnosť modelovania nor-
matívnych systémov (t. j. rôznych právnych či etických systémov, napr. 
zákonníkov či kódexov). Rozlíšenie implicitných a explicitných deontických 
modalít (operátorov, viet) automaticky umožňuje rozlíšenie normatívnych 
systémov chápaných ako určité databázy (zjednodušene: množiny explicitne 
formulovaných deontických viet) a normatívnych systémov chápaných ako 
logické dôsledky týchto viet (zjednodušene: množiny implicitných dôsledkov 
explicitne formulovaných deontických viet). Takáto analýza následne umož-
ňuje porovnávanie jednotlivých normatívnych systémov a ich dôsledkov.
Treťou výhodou je modelovanie silných a slabých dovolení. O silných 
a slabých dovoleniach písal Svoboda v kapitole venovanej pojmu dovole-
nia v jeho knižke o deontickej logike Logika pro Pány, Otroky a Kibice. Silné 

5 Pozri GLAVANIČOVÁ, Daniela. K analýze deontických modalít v Transparentnej intenzionálnej 
logike. Organon F, 2015, roč. 22, č. 2, s. 209-226. ISSN 1335-0668.
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dovolenia budem chápať ako dovolenia, ktoré boli explicitne formulované 
(napr. v nejakom právnom texte). Slabé dovolenia budem chápať ako čokoľ-
vek, čo nebolo zakázané (v danom právnom texte). Takéto rozlíšenie fak-
ticky problematizuje bežnú prax deontickej logiky: definovanie viet o dovo-
leniach pomocou viet o príkazoch.
Problém súvisí podľa Svobodu s tým, že normatívne systémy nie sú úplné. 
Nepokúšajú sa totiž regulovať akékoľvek konanie. Niektoré normatívne 
texty regulujú správanie cestujúcich v bratislavskej mestskej hromad-
nej doprave, iné regulujú pracovno-právne vzťahy medzi zamestnancami 
a zamestnávateľmi, ďalšie sa zaoberajú trestnou činnosťou. Je tu však silná 
intuícia, že ak nejaký normatívny systém nezakazuje určitú činnosť, nezna-
mená to automaticky, že ju dovoľuje. V iných kontextoch však naopak, dáva 
dobrý zmysel používať aj slabý pojem dovolenia ako opaku zákazu.
Pre zdôvodnenie potreby rozlišovania medzi silnými a slabými dovoleniami 
si pomôžem Svobodovým príkladom: Štandardne sa v deontickej logike 
predpokladá, že dovolené je čokoľvek, čo nie je zakázané. Lenže potom by 
bola napr. pravda, že cestovný poriadok bratislavskej mestskej hromadnej 
dopravy dovoľuje vraždenie neposlušných detí (keďže to nezakazuje). Preto 
sa zdá celkom rozumné rozlišovať medzi tým, či niečo bolo v skutočnosti 
(explicitne) dovolené, alebo či to iba nebolo zakázané. Rozlíšenie implicit-
ných a explicitných deontických modalít umožňuje (takmer automaticky) aj 
rozlíšenie silných a slabých dovolení.

4 Záver

V tejto práci som sa usilovala ukázať, že rozlíšenie medzi implicitnými 
a explicitnými deontickými modalitami je užitočné v kontexte právneho dis-
kurzu. Zároveň som sa usilovala toto rozlíšenie čo možno najmenej teore-
ticky zaťažiť, a to tak, že som ho neobmedzila na konkrétny logický systém. 
Pre použitie rozlíšenia je postačujúce použitie hyperintenzionálnej logiky, 
akou je napr. už spomínaná TIL. Zároveň tu však pripúšťam možnosť 
zavedenia tohto rozlíšenia v logike, ktorá nie je hyperintenzionálna (aj keď 
zrejme za cenu určitých teoretických nevýhod).
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