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O dokumente 

Štúdia sa venuje logicko-sémantickej analýze pojmov predikcie a dvom modelom vedeckej predikcie 
C. Hempela. Skúmame rôzne definície predikcií a explikujeme ich logickú štruktúru. Jeden z pojmov 
je stotožnený s Hempelovým deduktívnym a induktívnym modelom predikcie. Nakoniec 
priraďujeme pojem vedeckej predikcie k štvrtej z diskutovaných definícií a odlišujeme ho od 
konceptu modelu predikcie.  

The paper deals with the logico-semantic analysis of the concepts of prediction as well as with two 
C. Hempel´s models of scientific prediction. Different definitions of predictions are examined and 
their logical structure explicated. One of the concepts is identified with Hempel´s deductive and 
inductive model of prediction. Finally, the concept of scientific prediction is assigned to the fourth of 
the discussed definitions and distiguished from the concept of model of prediction. 
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Úvod 

Vedecké predikcie spolu s vedeckým vysvetlením tvoria dve kardinálne vedecké činnosti. 

Bližšie zmapovanie terénu, v ktorom sa tieto dve aktivity odohrávajú, prelínajú a dopĺňajú, si 

vyžaduje jednak logicko-sémantickú analýzu pojmov spojených s touto vedeckou aktivitou, 

jednak teoretické modelovanie, ktoré by reflektovalo ich základnú logickú štruktúru a 

metodologické princípy, ktoré formujú teoretický rámec ich formulovania a zdôvodňovania. 

Problematike vedeckého vysvetlenia sa v tejto práci venovať nebudeme. Pozornosť však 

sústredíme na logicko-sémantickú analýzu viacerých pojmov, ktoré sa spájajú s termínom 

„predikcia“, resp. „vedecká predpoveď“.1 Upozorníme tiež na všeobecné teoretické modely, 

ktoré súvisia s niektorými z analyzovaných pojmov. Napokon, výsledky našej analýzy vyústia 

do návrhu dôrazného odlišovania pojmov predikcia a model predikcie. 

 

1. Terminológia 

Termín „predikcia“ nie je v kontexte vedeckej činnosti, ktorú sledujeme, jediným výrazom, 

ktorý sa používa. Keďže výraz „predikcia“ je cudzieho pôvodu, zvykne sa v slovenčine 

nahrádzať aj výrazom „predpoveď“. Zdá sa, že výraz „predpoveď“ má svojim významom 

oveľa bližšie k bežnému nevedeckému jazykovému úzu, než je tak v prípade výrazu 

„predikcia“. Používateľ jazyka má samozrejme za istých okolností (napríklad v texte svojej 

práce) možnosť definične stanoviť, v akom význame bude používať výraz „predpoveď“.2 Nie 

je vylúčené, že takto stanovený význam termínu „predpoveď“ bude blízky jednému z tých 

významov, ktoré sa spájajú s termínom „predikcia“. Túto zamýšľanú významovú blízkosť 

môže naznačiť napríklad aj spojením „vedecká predpoveď“.  

                                                           
1
 Keď hovoríme o „viacerých pojmoch, ktoré sa spájajú s termínom „predikcia““, dopúšťame sa určitého 

zjednodušenia. Uznávame totiž, že výraz (termín) je vždy len taká jazyková jednotka, ktorá má v príslušnom 

jazyku svoj pevne daný význam. Inak povedané, výraz určitého jazyka bez významu nie je vlastne výraz. Ak by 

sme použili terminológiu Pavla Cmoreja (pozri Cmorej (2009)), povedali by sme, že ide nanajvýš o semivýraz, 

teda o určitú postupnosť písmen z abecedy daného jazyka, ktorej nie je (ešte) priradený význam. Keď by sme 

teda mali byť presní, hovorili by sme o „viacerých pojmoch, ktoré sa spájajú s odlišnými termínmi „predikcie““. 

Kvôli zjednodušeniu sa však pridržíme pôvodnej formulácie. 

2
 Úspešnosť definičného stanovenia významu závisí od viacerých netriviálnych faktorov, od ktorých však 

môžeme na tomto mieste abstrahovať. 
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 Ďalší významovo príbuzný termín, používajúci sa v kontexte vedeckých predikcii, je 

„predvídanie“. Význam tohto termínu však vyjadruje len jednu z dvoch hlavných funkcií 

predikcií, preto ho navrhujeme používať predovšetkým vtedy, keď budeme mať na zreteli 

výlučne tento aspekt predikcií.3  

 Napokon, s touto stránkou predikcií súvisí aj význam ďalšieho termínu – „prognóza“, 

resp. „prognózovanie“. Na rozdiel od významu slov „predpoveď“ a „predvídanie“, ktoré sa 

spájajú skôr s predpovedaním udalostí a stavov vecí, ktoré trvajú kratší časový interval, výraz 

„prognóza“ sa zvykne používať na predpovedanie určitého dlhodobejšieho vývoja stavu vecí 

či vývoja nejakého procesu, prípadne ich charakteristík. Prognóza tak predstavuje akúsi 

dlhodobejšiu predpoveď. Mohli by sme dokonca povedať, že prognózovanie sa vzťahuje na 

ontologicky i epistemicky komplexné javy (sled udalostí), ktoré sú typické pre oblasť 

spoločenských vied, akými sú politológia, ekonómia či sociológia. Vyskytuje sa ale aj 

v oblastiach iných vied, napríklad v medicíne, kde lekári vyslovujú prognózy zdravotného 

stavu pacienta, alebo v meteorológií, kde je predmetom prognózy počasie a pod.   

 V ďalšej časti sa pokúsime demonštrovať, že aj so samým termínom „predikcia“ sa 

v danom (vedeckom) jazykovom kontexte môžu spájať odlišné pojmy. Ich analýza nás bude 

teraz zaujímať. 

 

2. Viaceré pojmy predikcie 

Keď sa bližšie prizrieme na jazykovú prax vedeckého i bežného diskurzu, v ktorom sa zvyknú 

používať termíny „predikcia“ a „predpoveď“, môžeme odhaliť niekoľko významovo blízkych 

(netotožných), ale neekvivalentných pojmov.4 Prostredníctvom nich môžeme hovoriť 

                                                           
3
 Pri predikciách sa zvyčajne rozlišuje ich praktická funkcia – predvídanie budúceho stavu vecí a tak aj možnosť 

jeho (aspoň čiastočného) ovplyvnenia či pozmenenia, a ich teoretická funkcia – predikcie ako inferenčné 

dôsledky teórií slúžia na testovanie teórií. Salmon v práci (Salmon 1981/1998) okrem týchto dvoch funkcií 

identifikuje aj tretiu: predikcie predstavujú „faktor pre rozhodovanie“; zohrávajú úlohu pri našom rozhodovaní 

sa a konaní, pretože nám umožňujú zvážiť viaceré dôsledky potenciálneho konania ešte predtým, než sa preň 

definitívne rozhodneme. 

4
 Dva (resp. viaceré) pojmy sú ekvivalentné, ak reprezentujú (konceptuálne identifikujú) ten istý objekt, alebo 

tú istú vlastnosť, vzťah, triedu, reláciu a pod. Ak ľubovoľné dva pojmy identifikujú odlišné objekty, tak sú 

neekvivalentné. 
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o rozličných aspektoch navonok homogénneho poľa vedeckého predikovania.  

Venujme pozornosť najfrekventovanejším z nich:5   

a) Predikcia =df výrok6 (tvrdenie) o stave vecí, ktorý (pravdepodobne) nastane 

v budúcnosti v čase t. 

b) Predikcia =df výrok (tvrdenie) o stave vecí, ktorý sme doteraz neoverili. 

c) Predikcia =df výrok špecifikujúci podmienky, za ktorých nastane určitý stav vecí. 

d) Predikcia =df určitý výrok odvodený z teórie T (alebo hypotézy) a výrokov 

o počiatočných podmienkach, ktorého pravdivosť treba empiricky overiť. 

e) Predikcia =df úsudok (argument), ktorého záver (výrok) je odvodený (s určitou mierou 

pravdepodobnosti) z príslušnej teórie T (alebo hypotézy) a výrokov o počiatočných 

podmienkach, pričom pravdivosť záveru treba empiricky overiť.     

 

Pozrime sa teraz bližšie na jednotlivé vymedzenia termínu „predikcia“ (resp. „predpoveď“) 

a skúmajme, ktoré atribúty a princípy praxe vedeckého predikovania jednotlivé pojmy 

zachytávajú a nakoľko sú tieto spoločné aj bežnému diskurzu.  

 Už pri prvom prečítaní definície a) si môžeme všimnúť, že ňou vymedzený význam 

termínu „predikcia“ má najbližšie k bežnému mimovedeckému kontextu, v ktorom sa hovorí 

o predpovedaní, resp. o predpovedi. Zdá sa tiež, že najčastejšie hovoríme o predikciách 

práve v tomto význame. Predikciou sa tu rozumie výrok, tvrdenie alebo výpoveď o určitom 

budúcom stave vecí, o udalosti, ktorá sa v čase vyslovenia či sformulovania predikcie ešte 

nestala, ktorej výskyt však v určitom časovom okamihu či časovom intervale očakávame. 

Takou môže byť napríklad výpoveď „Ulice Bratislavy budú 1.1.2015 zasnežené“, prípadne tiež 

„Slovensko vystúpi z NATO najneskôr do konca roka 2014“, alebo „Táto kocka cukru sa po jej 

vhodení do pohára vody rozpustí“, či „Pri ďalšom hode kockou padne štvorka“.   

                                                           
5
 Nasledujúce definície a) a b) vychádzajú z analýzy bežného jazykového kontextu. Na tieto dva bežné významy 

termínu „predikcia“, ako aj na technickejší pojem predikcie, vyjadrený v definícii d), poukazujú napríklad 

(Barrett – Stanford 2006, 585) a (Forster 2008, 405). Tretí z pojmov predikcie (definícia c)) nie je síce v literatúre 

bežne reflektovaný, ale jazyková prax naznačuje, že ide o jeden z používaných významov tohto termínu. 

Napokon, posledná definícia vychádza z Hempelovej charakterizácie predikcií. Pozri (Hempel 1965). 

6
 Termín „výrok“ v tejto i ďalších definíciách volíme preto, že rešpektuje úzus prác, v ktorých sa o predikciách 

hovorí. Presnejšie by však bolo v definíciách treba hovoriť o význame výroku, pretože ten istý význam (ergo, 

predikcia) môže byť vyjadrený odlišnými výrokmi (odlišných jazykov). Inak povedané, dva odlišné výroky môžu 

vyjadrovať ten istý význam, a teda aj tú istú predikciu. 
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 Všimnime si, že takto vymedzený význam termínu „predikcia“ neobsahuje žiadne 

explicitné odvolanie sa na príslušný zdroj informácií, vďaka ktorým by ju bolo možné zaradiť 

do širšieho systému presvedčení či poznatkov, a posúdiť tak dôvody na jej sformulovanie či 

vyslovenie, inak povedané, posúdiť jej  dôveryhodnosť. (Nota bene, ani odvolanie sa na 

systém presvedčení, ktoré autor danej predikcie zastáva, alebo systém poznatkov 

o predmete či okolnostiach predikcie, nemusí niekedy postačovať na posúdenie jej 

dôveryhodnosti. Avšak v mnohých prípadoch zmienenie sa o ďalších informáciách týkajúcich 

sa predmetu alebo kontextu predikcie nám môže pomôcť posúdiť jej dôveryhodnosť ešte 

pred jej samým overením.)  

Prvé vymedzenie pojmu predikcie ako predpovede teda obsahuje explicitné 

odvolanie sa na určitý časový parameter. Ak však analyzujeme kontext vedeckého 

predikovania, zdá sa, že tento parameter je len akýmsi sekundárnym znakom, ktorý môžu 

mať vedecké predikcie spoločné napríklad s mimovedeckými či nevedeckými predpoveďami 

(napr. „Prvý človek, ktorého zajtra ráno stretnem, keď vyjdem z domu, bude nejaká žena“ či 

„Koniec sveta nastane 31.12.2020“). Na druhej strane, práve časový aspekt vedeckých 

predikcií býva najčastejšie spájaný s jednou z ich hlavných funkcií – s predvídaním a 

následným ovplyvňovaním individuálnych i kolektívnych, prírodných i spoločenských 

udalostí, procesov či dejov. 

 Skutočnosť, že vedecká predikcia nemusí vypovedať len o tých stavoch vecí 

a udalostiach, ktoré sa majú ešte len udiať, ale že môže odkazovať aj na už realizovaný stav 

vecí, vyjadruje definícia b). V tomto prípade predikcia vypovedá niečo o stave vecí, ktorý (ako 

sa domnievame) už nastal alebo ktorý pretrváva, ale ktorý sme doteraz neoverili. Ako príklad 

výpovede tohto charakteru môžeme uviesť výroky „J.J. má rakovinu pľúc“, „V lesoch Malej 

a Veľkej Fatry sa momentálne pohybuje 45 až 50 medveďov“, „Gravitóny existujú“ alebo 

„Miera nezamestnanosti sa zvýšila“.  

 Aj v tomto vymedzení predikcií absentuje explicitný odkaz na určitú teóriu či 

hypotézu, ktorá tvorí rámec pre jej sformulovanie. Zdôraznený je však epistemický rozmer 

predikcie: predikcia môže „konštatovať“ čosi, čo nám nie je známe, čo treba overiť a čoho 

overenie môže obohatiť naše poznanie. Bez zohľadnenia teoretického kontextu môžu však 

takto vymedzené prediktívne výroky splývať s bežne chápanými tvrdeniami. Napríklad vyššie 

uvedený výrok „V lesoch Malej a Veľkej Fatry sa momentálne pohybuje 45 až 50 medveďov“ 

môže zaiste poslúžiť na vyjadrenie výsledku komplexného monitorovania medvedej 
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populácie v uvedenom prostredí. V takom prípade uvedený výrok zachytáva už overený 

poznatok (s určitou škálou nepresnosti) a nereprezentuje predikciu. V inom (pragmatickom)  

kontexte však môže byť použitý na to, aby vyjadroval napríklad aproximáciu odhadovaného 

počtu žijúcich medveďov z parciálnych pozorovaní, ktorá si vyžaduje osobité systémové 

overenie. Práve tento prvok súvisí s druhou kardinálnou funkciou predikcií, ku ktorej sa ešte 

neskôr dostaneme – s funkciou overovania hypotéz, z ktorých sú predikcie odvodené. Zdá sa 

teda, že ten istý výrok môže v určitej epistemickej situácii slúžiť ako tvrdenie o určitom 

overenom stave vecí, v inej zasa ako tvrdenie o určitom predpokladanom stave vecí, ktorý 

treba ešte overiť.  

 Vymedzenie predikcie vo význame c) konečne zachytáva ten ich kľúčový aspekt, ktorý 

ostal v predchádzajúcich dvoch charakterizáciách neverbalizovaný v úzadí. Prediktívne 

výroky (či tvrdenia) sa vo vedeckom kontexte nevzťahujú len na akýsi izolovaný stav vecí, ale 

možno ich chápať skôr ako výroky o aspoň dvoch pozorovateľných stavoch vecí či o aspoň 

dvoch vlastnostiach nejakého objektu či systému, ktoré sú v nejakom vzťahu korelácie, 

počnúc časovou následnosťou, súbežnosťou či priestorovou blízkosťou (súmedznosťou) 

a končiac príčinnými väzbami, pričom sa predpokladá, že jeden stav vecí podmieňuje druhý 

stav vecí, prípadne, že prvý stav vecí je príznakom toho, že nastane druhý stav vecí. Príklady 

predikcií tohto druhu zachytávajú napríklad výroky „Ak vidno na oblohe tmavé kopiace sa 

mraky, bude pršať“, „Ak strana XY nezmení stratégiu prezentovania svojich výsledkov 

verejnosti, stratí jej doterajšiu podporu“, či „Ak vložím kocku cukru do tejto šálky kávy, tak sa 

v nej rozpustí“.  

Vo všeobecnosti možno logickú formu uvedených predikcií (t.j. predikcií v zmysle ich 

tretej charakterizácie) vyjadriť nasledovne: Nech p, resp. p1, p2, ..., pn sú výroky vyjadrujúce 

určitý stav vecí či komplex podmienok, ktorý je v určitom (relevantnom) vzťahu korelácie 

k inému stavu vecí, opísanému výrokom q. Potom zložený výrok formy p  q, alebo (p1  p2 

 ...  pn)  q je predikciou.7 Inak povedané, predikciou je tu určitý implikačný výrok, 

špecifikujúci podmienky, ktorých splnenie má byť nasledované určitým (iným) stavom vecí. 

 Ak začneme uvažovať o tom, ako takto vymedzené predikcie možno overiť, zistíme, 

                                                           
7
 Štruktúru vyššie zmienených predikcií („Ak vidno na oblohe tmavé kopiace sa mraky, bude pršať“, ...) môžeme 

v jazyku predikátovej logiky vyjadriť formulou (x) {F(x)  G(x)-, resp. zložitejšou formulou (x) [{F1(x)  ...  

Fn(x)}  G(x)+, kde prvá časť implikačného výroku (formuly) zmieňuje podmienky, ktorých splnenie vedie 

k očakávanému javu, a druhá časť zmieňuje zasa charakterizácie, resp. výskyt tohto javu. 
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že proces overovania zahŕňa jednak zistenie, či stav vecí, resp. podmienky opísané vo 

výrokoch p, resp. p1, p2, ..., pn nastali, jednak zistenie, či nastal stav vecí vyjadrený výrokom 

q. Inak povedané, musíme overiť, či za predpokladu, že je pravda p  q a že nastalo p, 

nastane aj q. Avšak práve túto procedúru overovania predikcií zachytáva definícia e), ku 

ktorej sa zakrátko ešte dostaneme. Tento aspekt však nie je priamo vyjadrený v definícii c). 

Preto by sme uvedené vymedzenie mohli považovať za eliptické. 

 Definícia c) je ale eliptická aj z iného dôvodu. Nehovorí totiž nič o tom, na základe 

čoho vyberáme jednotlivé podmienky, opísané výrokmi p, resp. p1, p2, ..., pn, ktoré sú 

v implikačnom výroku dané do vzťahu s predpokladaným stavom vecí, opísaným výrokom q. 

Inak povedané, nie je explicitne stanovené, na základe čoho máme očakávať, že splnenie 

zmienených podmienok povedie k predmetnému stavu vecí. Až definície d) a e) zachytávajú 

explicitne tento teoretický základ predikcií, ktorý v predchádzajúcich vymedzeniach 

absentoval. Pozrime sa teda na ne bližšie. 

 Jeden zo základných rozdielov medzi ostatnými dvoma vymedzeniami spočíva v tom, 

že kým v definícii d) je predikcia vymedzená, podobne ako v predchádzajúcich 

charakterizáciách, ako druh výroku, v definícii e) sa o nej hovorí ako o druhu úsudku. Tento 

rozdiel je, samozrejme, logicky aj metodologicky významný. Totiž zatiaľ čo o výrokoch možno 

povedať, že sú pravdivé alebo nepravdivé, alebo že možno ich pravdivosť (empiricky) overiť, 

úsudkom tieto kvality neprisudzujeme. O úsudku (argumente) povieme, že je logicky platný 

(správny) alebo neplatný (nesprávny), resp., že premisy úsudku podporujú jeho záver 

s vysokou alebo nízkou mierou pravdepodobnosti.  

 Vráťme sa však najskôr k definícii d). Predikciou je podľa nej výrok spĺňajúci určité 

podmienky, konkrétne ide o výrok, ktorý je odvodený z určitej teórie T a ďalších pomocných 

výrokov, ktoré sa týkajú tzv. počiatočných podmienok stavu vecí, ktorý je predmetom 

predikcie. Pravdivosť výroku je však neznáma, preto je potrebné zapojiť také empirické 

procedúry, na základe ktorých by sme sa o jeho pravdivosti alebo nepravdivosti presvedčili.8 

Prvok teórie a prvok odvodenia sú tu kľúčové. Definícia naznačuje, že určitá teória, prípadne 

vhodný teoretický predpoklad (hypotéza), sú podstatné pre odvodenie príslušného 

prediktívneho výroku, resp. poskytujú dôvody pre jeho sformulovanie. (Pritom teóriu môže 

v tomto kontexte reprezentovať určitý vedecký zákon či hypotéza, prípadne konjunkcia 

                                                           
8
 Zvyčajnými empirickými procedúrami tu rozumieme najmä pozorovanie, meranie a experiment. 
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zákonov, resp. hypotéz.) Otázka kritéria výberu jednej z pomedzi viacerých alternatívnych 

teórií, z ktorých je možné odvodiť tie isté predikcie, je metodologicky dôležitá, no my ju na 

tomto mieste nemienime riešiť. Pokiaľ ide o pojem odvodenia, na ktorý sa definícia 

odvoláva, pomôže azda doplnenie, že odvodenie určitého výroku z (množiny) iných výrokov 

sa musí riadiť nejakými logickými pravidlami, prípadne tiež pravidlami viažucimi sa na 

induktívne a abduktívne usudzovanie. O takto vymedzenej predikcii potom môžeme 

povedať, že je buď pravdivá alebo nepravdivá, pokiaľ sa nám ju samozrejme podarí overiť. 

V opačnom prípade nevieme rozhodnúť o jej pravdivostnej hodnote.    

  Na rozdiel od vymedzenia d), posledná definícia stotožňuje predikcie s istým druhom 

úsudkov. Pokiaľ ide o záver úsudkov tohto druhu, platia o ňom všetky charakterizácie, ktoré 

zmieňuje aj definícia d). Avšak v tomto vymedzení je predikciou nielen záver príslušného 

odvodenia, ale celá postupnosť výrokov, teda úsudok. Práve takto o predikciách uvažoval aj 

Carl G. Hempel (pozri Hempel (1965, 364 – 376; 406 - 410)). Hempel tvrdil, že medzi 

modelmi vedeckého vysvetlenia (určitých udalostí) a modelmi predikcií nie je logický rozdiel. 

Ako vysvetlenia, tak aj predikcie predstavujú úsudky, ktoré musia spĺňať určité kritériá. Líšia 

sa, podľa neho, len pragmatickým aspektom: Kým totiž pri vysvetlení je pravdivosť záveru 

takéhoto úsudku známa a hľadáme k záveru vhodné premisy, pri predikcií predpokladáme 

pravdivosť premís úsudku a snažíme sa overiť pravdivosť jeho záveru. Túto svoju tézu nazval 

tézou o štrukturálnej identite explanácie a predikcie.9 Navyše, Hempel, zdá sa, stotožňuje 

pojem (vedeckej) predikcie so svojimi dvoma hlavnými modelmi, ktoré z logického hľadiska 

považuje tak za modely vedeckého vysvetlenia, ako aj za modely vedeckých predikcií. 

 

3. Hempelove modely predikcie   

Aby sme si Hempelov pohľad na predikcie priblížili, vyjadrime si ním uvažovanú štruktúru 

predikcií nasledovne. Nech výrok, ktorého logickú formu vyjadruje formula (x) [{F1(x)  ...  

Fn(x)}  G(x)+, reprezentuje určitý vedecký zákon (hypotézu), ktorý hovorí, že vždy keď 

nastanú určité podmienky, nastane aj určitý jav (stav vecí). Ďalej nech výrok formy F1(a)  ... 

 Fn(a) hovorí, že za daných okolností podmienky vyjadrené v zákone nastali a nech výrok 

                                                           
9
 Hempel doslova píše: „*...+ téza o štrukturálnej identite je v podstate konjunkciou dvoch podtéz, konkrétne 

tézy (i), že každé adekvátne vysvetlenie je potenciálne predikcia; a (ii), že, naopak, každá adekvátna predikcia je 

potenciálne vysvetlenie“ (Hempel 1965, 367). 
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formy G(a) hovorí, že v daných okolnostiach nastal jav, ktorý je vyjadrený vo výroku formy 

zákona. Potom úsudok formy (A) možno považovať za predikciu: 

    

(A) (x) [{F1(x)  ...  Fn(x)}  G(x)] 

F1(a)  ...  Fn(a) 

–––––––––––––––––- 

G(a). 

 

Vzťah medzi premisami a záverom úsudkovej formy (A) je vzťahom deduktívnym. Inak 

povedané, záver úsudku tejto schémy vyplýva z jeho premís.  

 Pre názornosť nahraďme schému (A) príkladom úsudku (A*), ktorý jej vyhovuje 

a ktorý môžeme podľa Hempela považovať (potenciálne) za predikciu: 

 

(A*) Každá medená tyč s dĺžkou l, ktorú zohrievame z pôvodnej teploty t na teplotu t + ∆t, 

sa roztiahne o vzdialenosť ∆ l.   

 Tento kus medenej tyče s dĺžkou l zohrievame z pôvodnej teploty t na teplotu t + ∆t. 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 Tento kus medenej tyče sa roztiahne o vzdialenosť ∆ l. 

 

Predikcia (A*) obsahuje všetko to, čo od nej Hempel požaduje. Premisy úsudku obsahujú 

vedecký zákon, ktorý hrá podstatnú teoretickú úlohu pri odvodení záveru úsudku, 

a špecifikujú tiež počiatočné podmienky, ktoré s príslušným zákonom súvisia. Napokon, 

výrok objavujúci sa v závere úsudku treba overiť. Príklad (A*) tak vyhovuje Hempelovmu 

deduktívnemu modelu predikcií.  

 Okrem neho Hempel uvažoval aj o induktívnej systematizácii, ktorá môže byť 

východiskom rovnako pre vedecké vysvetlenia, ako aj predikcie. Na rozdiel od deduktívneho 

modelu, induktívny model zahŕňa ako svoju teoretickú zložku hypotézu, ktorá nemá 

univerzálny, ale len štatistický, resp. pravdepodobnostný charakter. Hypotéza tohto 

charakteru hovorí, že pravdepodobnosť, že ľubovoľný objekt bude mať vlastnosť G za 
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predpokladu, že má vlastnosti F1, ..., Fn, sa rovná reálnemu číslu r z intervalu <0,1>. Formu 

tejto hypotézy vyjadruje formula Pr(G(x)/,F1(x)  ...  Fn(x)}) = r.   

 Induktívny alebo pravdepodobnostný model predikcie potom možno vyjadriť 

schémou (B): 

 

(B) Pr(G(x)/{F1(x)  ...  Fn(x)}) = r 

F1(a)  ...  Fn(a) 

============= [r] 

G(a). 

 

Vzťah medzi premisami a záverom úsudku tejto formy nie je deduktívny. Premisy úsudku 

však udeľujú záveru určitú podporu, vyjadrenú pravdepodobnostnou hodnotou *r+, ktorá má 

vyjadrovať mieru, s akou možno očakávať, že nastane jav opísaný výrokom G(a). Predikciu 

tejto formy možno teda vyjadriť nasledovne: Predpokladajme, že máme k dispozícií teóriu, 

ktorá hovorí, že pravdepodobnosť, že ľubovoľný objekt bude mať vlastnosť G za 

predpokladu, že má vlastnosti F1, ..., Fn, je veľmi vysoká (napríklad, nech r = 0,94). 

Predpokladajme tiež, že o konkrétnom objekte alebo skupine objektov a vieme, že vykazujú 

vlastnosti F1, ..., Fn. Potom možno s vysokou pravdepodobnosťou očakávať, že a bude mať aj 

vlastnosť G. Predikciou je tu teda celá postupnosť od teoretických predpokladov a poznatkov 

vyjadrených vo výrokoch o počiatočných podmienkach až po výrok G(a).      

Forster však v práci (Forster 2008) upozorňuje na skutočnosť, že v prípade 

pravdepodobnostného modelu, resp. pravdepodobnostných teórií, o ktoré sa prediktívny 

úsudok opiera, nemá zmysel tvrdiť, že empiricky overujeme pravdepodobnosť stavu vecí 

opísaného výrokom G(a). Pravdepodobnosť nie je čímsi, čo sa dá pozorovať. Preto sa 

v prípade teórií pravdepodobnostného charakteru nemá zmysel pýtať, čo teória predikuje, 

ale skôr ako dobre teória predikovala pozorovaný výsledok (porovnaj Ibid., 405).  

 Navyše, domnievame sa, že posledná definícia trpí oveľa všeobecnejším 

nedostatkom, ktorý sa týka nielen induktívnych, ale aj deduktívnych úsudkov. Stotožnenie 

predikcií s úsudkami, a nie výrokmi určitého charakteru, stavia pred nás otázku, či atribúty, 
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ktoré bežne prisudzujeme úsudkom, (ako napríklad platnosť alebo neplatnosť, či induktívna 

sila a pod.), možno zmysluplne prisudzovať aj predikciám, a naopak, či atribúty bežne 

pripisované predikciám je zmysluplné prisudzovať úsudkom. Napríklad, keď povieme, že 

chceme overiť určitú predikciu, pod jej overením zrejme nemáme na zreteli overenie logickej 

platnosti určitého úsudku, ale skôr zistenie toho, či je pravdivá alebo nepravdivá. Úsudky 

však nie sú ani pravdivé, ani nepravdivé. Definícia e) teda naráža na zjavný problém. 

 

4. Modely predikcie a predikcie 

Namiesto stotožnenia predikcií s určitým druhom úsudkov môžeme dať prednosť dôraznému 

odlišovaniu pojmov model predikcie a predikcia. Modelom predikcie rozumieme deduktívny 

alebo induktívny úsudok, ktorý vyhovuje charakterizáciám uvedeným v pôvodnej definícii 

e).10 Predikciou však bude výrok, ktorý spĺňa podmienky uvedené v definícii d). Predikcia 

môže byť sformulovaná vďaka niektorému z použitých modelov predikcie. To ale 

neznamená, že prípadná nepravdivosť predikcie hovorí niečo o samotnom modeli predikcie. 

Vlastnosti predikcií obvykle nie sú vlastnosťami prediktívnych modelov.  

 Zdá sa teda, že definícia d) najviac vyhovuje významu slova „predikcia“, ktorý sa 

používa vo vedeckom kontexte. Na jednej strane neobsahuje časový parameter, ktorý sa 

zmieňuje v prvej definícii, pretože predvídanie je len teoreticky sekundárnou funkciou 

predikcií; na druhej strane obsahuje epistemický predpoklad, že stav vecí, ktorý je vyjadrený 

prediktívnym výrokom, nám nie je známy, a že prediktívny výrok je potrebné empiricky 

overiť. Predikcie ako dôsledky teórií a hypotéz tak predstavujú prostriedok ich testovania.   

 

 

 

                                                           
10

 V literatúre venujúcej sa štatistickým metódam analýzy empirických údajov sa slovné spojenie „model 

predikcie“ a jeho ekvivalenty spájajú so špecifickými postupmi interpolácie a extrapolácie nameraných 

a dostupných dát. Príkladmi takýchto metód sú regresná či korelačná analýza a pod. Tieto však zvyčajne 

predstavujú postup, ktorým možno dospieť k hypotézam, z ktorých je možné odvodiť prediktívny výrok. Bližšie 

o tom pozri napríklad v (Hendl 2009) či (Manski 2007).  
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