
Vážený pán docent, milý Janko, 

Vážení hostia,  

Dámy a páni, 

 

 

 Filozofia vedy podľa Jana Šefránka 

 

Určite by príhovor Pavla Cmoreja vo veci zástoja doc. Šefránka v oblasti 

filozofie či filozofie vedy bol oveľa zasvätenejší ako môj. Nielen preto, že som na 

katedru logiky, na ktorej v roku 1969 doc. Šefránek pôsobil, nastúpil až dávno po 

jeho nútenom odchode, ale aj preto, že úsilie o exaktnosť ich spájalo tak silno, že aj 

spolu publikovali. V nedeľu sme sa však o Jankovi v Sološnici s Paľom rozprávali.   

Analytických filozofov (citujem) „spája (ich) odmietavý postoj k tradičnej 

špekulatívnej filozofii, k filozofii, ktorá hýri veľkými slovami bez presne určeného 

významu , ktorá používa neobyčajne hmlistý jazyk a pozoruhodne nejasné 

a nedôsledné argumenty, k filozofii, ktorá si robí nárok vypovedať niečo 

o skutočnosti, opierajúc sa hlavne o špekuláciu, pritom však jej výpovede nie sú 

jednoznačne zrozumiteľné, a tým menej dôkladne zdôvodnené. Odmietajú 

filozofiu, ktorá si robí absolutistické nároky na syntetické pochopenie všetkého, čo 

nás obklopuje, ktorá chce nájsť kritérium istého, spoľahlivého poznania, ktorá verí, 

že odhalí doktrínu ukazujúcu ľudstvu a každému človeku cestu k slobode, šťastiu, 

harmonickému rozvoju osobnosti, ku koncu nespravodlivých a krutých pomerov 

na tejto Zemi.“  

Píše sa rok 1969 a tieto slová sú v úvode útlej knižky Jána Šefránka Logika, 

jazyk a poznanie (s.6).  Keby to bolo  o dvadsaťjeden rokov neskôr alebo aj vtedy, 

ale napríklad v niektorej anglofónnej krajine, tak by to nebolo nič špeciálne 

pozoruhodné. Bolo by to považované za výstižné, ale štandardné odmietnutie 

špekulatívnej filozofie z pozície filozofie, ktorá sa usiluje o exaktnosť. O tom, že to 

však pozoruhodné či dokonca neslýchané vtedy a tu bolo, svedčí aj rukou napísaná 



stručná poznámka na okraji strany na konci tejto pasáže, ktorú si sám pre seba 

napísal  zrejme pôvodný majiteľ knižky, ktorú dostal od autora s 

osobným venovaním. Tá poznámka s prepáčením znela: „To je prúser.“ 

 Sama kniha, jej obsah, by možno neviedla k takému zlomu v živote doc. 

Šefránka, ako jeho rozhodný postoj k politickému dianiu. To však presne dnes už 

nevieme zhodnotiť. Je však pravdou, že po podpise listu, ktorého autorom bol 

Janov dovtedajší ideový súputnik a najbližší kolega Pavel Cmorej, a potom, ako 

tento list aktívne šíril, skončila neúprosná normalizácia sľubnú dráhu priekopníka 

analytickej filozofie a analytickej epistemológie na Univerzite Komenského. A tak 

sa stalo, že generácie filozofov boli ochudobnené o priamy kontakt s touto 

vedeckou a učiteľskou osobnosťou. Dovolím si tvrdiť, že keby doc. Šefránek 

mohol pôsobiť na univerzite aj naďalej, filozofia a filozofovanie na Slovensku by 

vyzerala inak – určite oveľa viac by sa podobala  tej, ktorú poznáme najmä na 

univerzitách vo Veľkej Británii a USA. Bola by to filozofia založená na analytickej 

teórii poznania s dôrazom na skúmanie jazyka, na skúmanie vedeckého jazyka, 

zbavená psychologizmu.  „V centre pozornosti by neboli cesty, ktorými človek 

dochádza k novým poznatkom, k objavom“ (S.7), ale skôr skúmanie platnosť 

poznatkov a zdôvodňovanie ich platnosti. V neposlednom rade by možno bol 

mojím učiteľom. 

Nebudem vyčerpávajúcim referatívnym spôsobom ďalej hovoriť o tom, aká 

mala byť či bola Filozofia vedy podľa Šefránka. Len veľmi stručne a skôr na 

dokreslenie jeho postoja, ktorý charakterizoval v onom úvode, uvediem, že keď 

explikuje pojmy „explikácia“, „kvantitatívne pojmy“, „axiomatické definície“, 

skutočne demonštruje použitie exaktného prístupu so zameraním na exaktnú 

manipuláciu s jazykom. Empirické vedecké teórie explikuje v duchu hypoteticko-

deduktívneho prístupu. Vysvetlenie faktov, predvídanie faktov, rekonštrukciu 

faktov a pod. opiera najmä o Hempelov deduktívno-nomologický a štatistický 

model vysvetlenia. Jeho názor na analytické vety a empirickú zmysluplnosť sa 

opierajú najmä o práce Carnapa. Aj keď hovorí o štruktúre vedeckých teórií, vždy 



zdôrazňuje úlohu logiky a matematiky a ich pojmov a postupov. Keď rozoberá 

problém overovania platnosti poznatkov, explikuje pojmy dedukcie a indukcie a 

keď konkrétne analyzuje overovanie v deduktívnych vedách, tak formuluje 

zaujímavý názor na povahu matematiky ako analytickej disciplíny, ktorej tvrdenia sú 

pravdivé na základe konvencie (s 111) v tom zmysle, že v základoch zdôvodňovania 

matematických tvrdení je konvencia, ktorá však nemôže byť ľubovoľným 

výtvorom. Ku koncu knihy predkladá svoj názor na vzťah objavu a zdôvodnenia, 

ktorý bol v opozícii k vtedy dominantnému veľmi úzkemu a niekedy 

nepochopiteľnému spájaniu cesty objavu so spôsobom zdôvodňovania.  

Možno oprávnene predpokladať, že v súlade s princípmi analytického 

filozofovania, ktoré vyznával,  by mnohé vtedy publikované názory neskôr spresnil, 

rozviedol a možno i zmenil či poopravil. O tom sa však už z jeho publikácií veľa 

nedozvieme, pretože sa neskôr už analytickou filozofiou systematicky nezaoberal. 

O tom by nám musel povedať viac on sám. Čo však nikdy neopustil – to bola 

logika a matematika. Tým zostal verný.  

Mimochodom, ten pre Janka známy vlastník exempláru knihy si na konci 

úvodu pri vete: 

„Budem často prijímať určité koncepcie bez toho, aby som referoval 

o odlišných koncepciách“  

poznamenal: „Vidno, že si už dostal rozum“. Ja by som si ho dovolil opraviť 

– Janko, mal si ho oddávna dosť a vždy sa spájal s  Tvojím čestným postojom 

a osobnostnou noblesou. 

 

Ad multos annos   

 

V Bratislave, 11. mája 2012, 

Doc. PhDr. František Gahér, CSc., 

Vedúci Katedry logiky a metodológie vied 

FiF UK v Bratislave 

 


