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GEOMORFOLOGICKÁ  ANALÝZA – HĽADANIE  PRAVDY 

 
J. Urbánek: Geomorphological analysis: search for truth. Geografický 
časopis, 52, 2000, 4, 11 refs. 
The article concerns the issue of verifying or falsifying the existing knowledge on 
relief of Slovakia. It criticizes the fact that this knowledge is as a rule immune to 
falsification, consequently it is not possible to decide whether it is true or not. It 
also outlines geomorphological analysis as a set of steps, which may lead to re-
moval of this drawback. The first steps concern formal logical relationships such 
as analysis of the background of hypothesis, analysis of its logical weight, and 
analysis of complementary hypotheses. The following steps related to the terrain 
are identification and analysis of internal and external spatial structures. 
Key words: geomorphological analysis, empirical notions, theoretical notions, 
verification and falsification of hypothesis 

 
ÚVOD 

Geomorfológ, ktorý skúma, analyzuje terén a ocitá sa v zložitej situácii. Oci-
tá sa v sieti troch vzťahov. Stojí zoči-voči terénu, ktorý je z veľkej časti nezná-
my – skúmať dokonale známy terén by nemalo zmysel. Tento terén sa mu spo-
čiatku javí ako chaos rôznych javov. Cieľom geomorfologickej analýzy je obja-
viť v tomto chaose poriadok, nahradiť chaos bezprostrednej skúsenosti systé-
mom geomorfologických pojmov. Geomorfologická analýza zameraná týmto 
smerom je hľadaním poriadku, systému. 
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Geomorfológ skúmajúci reliéf Slovenska však nikdy nestojí pred úplne ne-
známym terénom. Konfrontovaný je nielen so samotným terénom, ale i jestvuj-
úcimi poznatkami o ňom. O danom teréne už dakto písal, hovoril. Preto geo-
morfológ analyzujúci určitý terén musí zaujať k týmto poznatkom – celkom 
konkrétnym alebo všeobecným – určitý postoj. Musí posúdiť ich pravdivosť. 
Takto orientovaná analýza je hľadaním pravdy. 

Napokon tretí vzťah. Geomorfológ bude o výsledkoch svojej analýzy – za-
meranej buď na skúmanie systému alebo hľadanie pravdy – skôr alebo neskôr 
vravieť či písať. Osloví geomorfologické spoločenstvo. Bude sa snažiť vysvetliť 
svoje názory a postoje. Jeho reč musí byť preto pre ostatných členov spoločen-
stva zrozumiteľná. Geomorfologická analýza je preto aj vysvetľovaním. Obsa-
huje určitý psychologický aspekt. 

Spomínané tri procesy prebiehajú v podstate simultánne. Naraz ich študovať, 
naraz o nich vravieť sa však nedá. Dôraz treba položiť vždy iba na jeden z nich. 
V predchádzajúcej štúdii (Urbánek 2000) sme sa venovali geomorfologickej  
analýze ako hľadaniu systému. V štúdii, ktorú teraz predkladáme, sa preto venu-
jeme geomorfologickej analýze, ktorá je hľadaním pravdy. Ak hľadanie systé-
mu začína tušením poriadku v chaose geomorfologických javov, tak hľadanie 
pravdy začína tušením omylu v jestvujúcich názoroch. Nejde spravidla o totálny 
omyl, ale skôr o medzeru v súčasnom poznaní, medzeru, ktorá je vstupnou brá-
nou k hlbšiemu poznaniu. 

Predkladaná štúdia je adresovaná hlavne slovenským geomorfológom. Je 
výzvou ku kritickej reflexii našich tradičných názorov a postojov. Domnievame 
sa však, že naša kritika zasahuje i ďalej, že sa vzťahuje nielen na geomorfoló-
gov a geomorfológiu, ale aj na príbuzné disciplíny a príbuzné spoločenstvá ved-
cov. 

 
SÚČASNÝ  STAV 

Vari každá geomorfologická štúdia začína kapitolou s názvom „Východis- 
ká“, „Súčasný stav poznania“ a pod. Aká je funkcia týchto kapitol? Domnieva-
me sa, že by mali hodnotiť jestvujúce poznatky z hľadiska ich verifikovateľnos-
ti. Ukázať, či sú vedeckými poznatkami v plnom slova zmysle, to znamená, či 
sú schopné vstúpiť do procesu verifikácie a falzifikácie, alebo, či tieto poznatky 
sú tak nejasné, že ich nemožno ani potvrdiť ani vyvrátiť, že sa nikdy nedozvie-
me, či sú alebo nie sú pravdivé. 

V diskusiách a štúdiách sa často stretávame s výrokmi typu: M. Lukniš po-
važuje plošiny v Slovenskom raji za exhumovaný zarovnaný povrch. Takéto 
výroky možno vyjadriť všeobecnou formulou: X vraví, že a je A. 

Výrok možno ponímať aj ako definíciu: a = dfA. 
X označuje autora výroku; a označuje empirický priamo pozorovateľný geo-

morfologický pojem (plošinu); A označuje teoretický geomorfologický pojem 
(exhumovaný zarovnaný povrch). V definícii a označuje definiendum a A ozna-
čuje definiens. 

Takýto výrok, i keď je citovaný presne, je metodologicky sterilný. Nedá sa 
ani verifikovať ani falzifikovať. Dá sa iba citovať. Metodologicky sterilný je 
preto, že je vágny. Vágny je zasa preto, že je príliš úzky, vytrhnutý z kontextu. 
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Aby sa odstránila metodologická vágnosť takéhoto výroku, treba urobiť aspoň 
tri základné operácie. Po prvé, treba jasne formulovať vzťah medzi pojmovou a 
predmetnou rovinou. Symbol a označuje empirický pojem. Preto treba presne 
ukázať, na mape vykresliť územie, ku ktorému tento pojem referuje (bližšie po-
zri Urbánek 1997). Po druhé, treba jasne definovať význam teoretického pojmu. 
Symbol A je teoretický pojem, význam tohto pojmu musí byť formulovaný jas-
ne, musíme presne vedieť, čo máme pod týmto pojmom rozumieť. Po tretie, tre-
ba jasne formulovať argumenty, ktoré nás oprávňujú považovať a za A. Po 
týchto operáciách stratí uvedený výrok svoju vágnosť a metodologickú sterilitu. 
Možno ho verifikovať, resp. falzifikovať. 

Pri hodnotení jestvujúcich poznatkov by sa malo postupovať približne takto: 
hodnotiť by sa mala ich metodologická stránka, či sú dostatočne jasné, aby do 
procesu mohli vstúpiť verifikácia a falzifikácia. Ako sme naznačili vyššie, geo-
morfologické poznatky nadobúdajú svoj plný význam iba v rámci širokého kon-
textu. A práve tento dôležitý kontext býva často nejasný. Často je vyjadrený iba 
implicitne, treba ho z textu dešifrovať. Neraz však ani táto cesta nevedie k tak 
jasným poznatkom, aby mohli byť verifikované, resp. falzifikované. Poznatok 
ostáva aj po analýze významu obklopený hmlou, ostáva metodologicky sterilný. 
Urobiť takéto hodnotenie jestvujúcich poznatkov nie je vôbec ľahké. 

V našich geomorfologických štúdiách zriedka nájdeme uvedený spôsob hod-
notenia. Jestvujúce poznatky sa hodnotia inak. Uvádzajú sa názory, citujú sa 
výroky jednotlivých geomorfológov. Spravidla to býva veľmi široké a neraz 
vari aj úplné spektrum názorov na daný terén. Tieto názory sa potom porovná-
vajú, hľadajú sa podobnosti, rozdiely, totožnosti, protirečenia. Porovnávajú sa, 
ale neverifikujú, nefalzifikujú. Pravda a omyl sa nehľadajú vo vzťahu medzi 
pojmami a terénom, ale vo vzťahu medzi výrokmi. Postupuje sa tak, akoby 
pravda o teréne spočívala vo výrokoch samotných, v akejsi ich imanentnej logi-
ke. Pravda sa hľadá akoby v diškurze medzi výrokmi, medzi „geomorfologic- 
kými školami“, medzi geomorfologickými autoritami. Neraz sa zdá, akoby váha 
autorít bola rozhodujúca. Pravda lokalizovaná výlučne do diškurzu by bola ne-
správne lokalizovanou pravdou. Geomorfologickú pravdu (a omyl) treba hľadať 
inde. Lokalizovaná je predovšetkým vo vzťahu medzi geomorfologickým po-
jmom a terénom. 

Táto chybná predstava o lokalizácii geomorfologickej pravdy spôsobila, že 
našej geomorfológii hrozí, že jej reč sa vysunie do metaroviny. Môže sa stať, že 
bude rečou o reči, rečou o výrokoch geomorfológov, a prestane byť rečou o te-
réne. Takýto posun nie je prekážkou pre diskusiu a výmenu názorov. Je dokon-
ca priam živnou pôdou pre diskusiu určitého druhu. Umožňuje nekonečnú dis-
kusiu, ktorá vedie odnikiaľ nikam. Niekedy sa zdá, že táto situácia nie je iba 
utópiou. 

Zakladatelia modernej slovenskej geomorfológie M. Lukniš a E. Mazúr sfor-
mulovali určité geomorfologické hypotézy o reliéfe Slovenska. Nasledujúce ge-
nerácie geomorfológov koncepcie svojich učiteľov nijak zásadne nepotvrdili ani 
nevyvrátili, iba ich hojne citovali. Zdá sa, že celý vývoj nesmeroval k verifiká-
cii či falzifikácii klasických koncepcií, ale smeroval hlavne k ich petrifikácii. 
Dnes preto sotva vieme viac o tom, či napríklad koncepcia E. Mazúra je pravdi-
vá alebo nie, než vedel on sám, keď písal o Žilinskej kotline a priľahlých poho-
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riach. Každý z nás však vie, že túto prácu sa patrí citovať, a keďže ju citovali a 
nespochybnili mnohí pred ním, patrí sa ju i akceptovať. Konsenzus je dosiahnu-
tý, zdá sa, že geomorfologická pravda je na svete. Týmto spôsobom sa však 
kľúčová geomorfologická práca stáva akousi „železnou košeľou“ namiesto to-
ho, aby bola impulzom pre rozvoj našej geomorfológie. 

V súčasnosti sa stále častejšie ozývajú hlasy, ktoré vravia, že zarovnaných 
povrchov je viac. Možno to chápať ako začiatok procesu falzifikácie klasických 
koncepcií. Tento proces je však ešte iba v začiatkoch, ešte neprerástol do syste-
matického procesu. 

 
HĽADANIE  PRAVDY 

Po kriticky ladenej kapitole sa pokúsime načrtnúť východiská, načrtnúť spô-
sob verifikácie a falzifikácie jestvujúcich poznatkov. Nepredkladáme žiadnu 
dokonalú metodológiu, žiadny usporiadaný a overený systém krokov. Predkla-
dáme iba akýsi heuristický náčrt niekoľkých krokov, ktoré môžu viesť želaným 
smerom. Zámerom je obrátiť pozornosť nášho geomorfologického spoločenstva 
na tak potrebnú verifikáciu a falzifikáciu našich poznatkov. Základnú tézu, 
z ktorej vychádzame, možno formulovať nasledovne. Sme presvedčení, že geo-
morfologická pravda sa nenachádza v geomorfologickom detaile, ale v širokom 
geomorfologickom kontexte. V čím širšom geomorfologickom kontexte uvažu-
jeme, tým väčšiu nádej máme, že sa nám podarí odlíšiť pravdu od omylu. Cesta 
k pravde preto nie je nikdy priama a krátka, ale vždy je to dlhá okľuka. 

Vedeckou ideou, ktorá môže a má byť verifikovaná (falzifikovaná) je hypo-
téza. Preto prvým krokom je formulácia hypotézy. Elementárna forma hypotézy 
je: Predpokladáme, že a je A. Symbol a označuje empirický pojem, ktorý bez-
prostredne referuje k terénu, ktorý sa dá presne identifikovať na mape. Symbol 
A označuje geomorfologický termín, ktorý referuje k určitému teoretickému 
pojmu, resp. systému teoretických pojmov. 
Ďalším krokom je analýza pozadia hypotézy. Okrem týchto explicite vyja-

drených premenných treba ešte jasne formulovať i pozadie hypotézy (Bunge 
1967). Toto pozadie predstavuje základ, ktorý nás oprávňuje predpokladať, že a 
je A. Práve v pozadí sa nachádzajú argumenty, ktoré nás oprávňujú predpokla-
dať spojenie medzi empirickým a teoretickým pojmom. Hypotéza sa odlišuje od 
prostého primitívneho dohadu práve tým, že sa opiera a vychádza z vedeckého 
pozadia ako základu pre argumentáciu. Tento základ je zdvojený, skladá sa jed-
nak z empirických faktov, jednak z názorov predchodcov. Tieto východiskové 
poznatky nebývajú celou pravdou, nezaručujú, že hypotéza bude verifikovaná 
do bodky. Rovnako však východiskové poznatky nebývajú ani totálnym omy-
lom, sú akousi zárukou, že daná hypotéza nebude vyvrátená od základu. Ťažko 
napríklad spochybniť existenciu hrany medzi plošinami Malých Karpát a doli-
nami (empirický fakt). Ťažko spochybniť tvrdenie, že sú to dve generácie fori-
em (teoretický výrok, ktorý vyslovil už J. Hromádka 1929). O všetkom ostat-
nom sa dá diskutovať. Diskutovať sa dá o veku, genéze, formách atď. 
Ďalší krok by sa mohol nazvať analýzou logického vyplývania. Prvým kro-

kom bola formulácia základnej hypotézy. Keďže pravdu treba hľadať v širokom 
kontexte, a nie v izolovanom detaile, jediná hypotéza nie je preto dostatočným 
východiskom. Vhodnejším východiskom pre hľadanie pravdy je systém hypo-
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téz. Metóda, ktorá vedie od jednej hypotézy k systému hypotéz, je dedukcia. 
Z prijatej základnej hypotézy logicky vyplývajú ako dôsledky ďalšie hypotézy. 
Východisková hypotéza má v tomto hypoteticko-deduktívnom systéme funkciu 
axiómy, odvodené hypotézy funkciu teorémov. Vzťahy logického vyplývania 
sú vyjadrené výrokmi typu: „ak ..., tak ...“ (Bunge 1967). Napríklad: ak je poho-
rie hrásťou, tak svahy pohoria sú zlomové; ak je plošina zarovnaným povrchom, 
tak reže rôzne horniny bez ohľadu na ich odolnosť. Ak základnú hypotézu roz-
šírime o hypotézy z nej vyplývajúce, rozšíri sa nám i pole verifikácie a falzifi-
kácie. Vzťahy logického vyplývania medzi geomorfologickými hypotézami evi-
dentne jestvujú. Dalo by sa povedať, že tvoria jadro úvah každého geomorfoló-
ga analyzujúceho určitý terén. Nebývajú však vyjadrené explicite. Nestretávame 
sa s jasne formulovanými hypotézami usporiadanými do logického systému. 
Podobné systémy hypotéz treba z textov štúdií pozorne dešifrovať, sú v nich 
skryté. Jestvuje totiž akási averzia geomorfológov voči jasne formulovanej sys-
tematickej dedukcii. Aj vďaka tomu nemáme naše poznatky o reliéfe Slovenska 
sformulované v ucelenej teórii. 
Ďalší krok je analýza doplnku (komplementu). Celý proces hľadania pravdy 

je zdvojený. Odohráva sa na dvoch úrovniach, je súčasne verifikáciou i falzifi-
káciou. Formuláciou určitej hypotézy implicitne formulujeme množinu hypotéz, 
ktoré považujeme za nepravdivé. Presnejšie povedané, sú to hypotézy, ktoré 
nemôžu platiť, ak platí prijatá základná hypotéza, resp. ak sa tieto hypotézy 
ukážu pravdivé, tak prijatá hypotéza je nepravdivá. Napríklad: ak predpokladá-
me, že určitý vrch je tvrdošom, tak predpokladáme, že nie je hrásťou. Ak pred-
pokladáme, že určitá plošina je štruktúrna, tak predpokladáme, že nie je erózno-
denudačným klimaticky podmieneným zarovnaným povrchom. 

Obrazne povedané, okolo základnej hypotézy, resp. okolo systému hypotéz 
z nej logicky odvodených, sa vytvorí aureola komplementárnych hypotéz. Tieto 
hypotézy asi nemôžu byť formulované v celej šírke. Základné komplementárne 
hypotézy by však mali byť formulované explicite a adekvátne. Tak napríklad, 
ak predpokladáme, že určité svahy sú zlomového pôvodu, tak komplementárny-
mi hypotézami sú prinajmenšom dve hypotézy. Jednou je hypotéza, ktorá pred-
pokladá, že svahy odrážajú rozdiely v odolnosti hornín. Druhou je hypotéza, 
ktorá predpokladá, že svahy oddeľujú dve generácie klimaticky podmienených 
foriem. S takýmto systémom hypotéz sme pracovali v našej staršej štúdii (Ur- 
bánek 1999). Celý proces verifikácie a falzifikácie prebieha totiž medzi hypoté-
zami, o ktorých predpokladáme, že platia a doplnkovými hypotézami, o ktorých 
predpokladáme, že neplatia. Preto by obe strany tejto mince mali byť vyjadrené 
explicite a adekvátne. 

Kroky, ktoré sme opísali, sa dotýkajú teoretického pojmu (pojem označova-
ný vo vyššie uvedených formuláciach symbolom A). Objasňovali význam tohto 
pojmu, zasadzujúc ho do stále širšieho kontextu geomorfologických ideí. Ďalšie 
kroky sa týkajú empirického pojmu (pojem označovaný vo vyššie uvedených 
formuláciach symbolom a). Zároveň sa dotýkajú pravdivosti samotnej hypoté-
zy, či a je, alebo nie je A. 

Prvým krokom je identifikácia. Analyzovaný empirický pojem referuje k te-
rénu. Vzťah tejto referencie musí byť jasne určený. Znamená to vykresliť na 
topografickej mape terén, ku ktorému tento pojem referuje. Predmetom ďalšej 
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analýzy je práve tento terén. Tento krok sme podrobnejšie opísali v samostatnej 
štúdii (Urbánek 1997). 
Ďalšie kroky analýzy smerujú k vyjasneniu tohto empirického pojmu. Zna-

mená to začleňovať ho do stále širšieho priestorového kontextu. Preto je táto 
časť analýzy geomorfologickým mapovaním. Možno ju rozdeliť na analýzu in-
ternej a externej priestorovej štruktúry. 

Po tom, čo je analyzovaný terén na mape jednoznačne identifikovaný, mož-
no začať analýzou jeho internej štruktúry. Znamená to urobiť priestorovú dife-
renciáciu daného územia, vykresliť, rozlíšiť, utriediť celé spektrum foriem, 
z ktorých sa daný terén skladá. Výsledkom je geomorfologická mapa s klasifi-
káciou foriem, legendou. Treba si však uvedomiť cieľ tejto analýzy. Nespĺňa ho 
totiž každá geomorfologická mapa, každá legenda. Cieľom tejto analýzy je 
v teréne objaviť a na mape vyjadriť to, čo by sa dalo nazvať objektívnym záko-
nom. Za širokým spektrom rozličných foriem objaviť určitý priestorový poria-
dok, pravidelne sa opakujúcu priestorovú kompozíciu. Takáto kompozícia môže 
byť považovaná za objektívny zákon preto, lebo sa opakuje pravidelne, lebo je 
konštantou, črtajúcou sa na pozadí širokej, pestrej palety foriem. Pojmu „objek- 
tívny zákon“ sme sa bližšie venovali v predchádzajúcej štúdii s názvom „Geo- 
morfologická analýza – hľadanie systému“ (Urbánek 2000). 

Na tomto mieste sa nám treba vrátiť k vyššie uvedenej základnej hypotéze. 
Geomorfologická analýza, ktorá je hľadaním pravdy, verifikuje (falzifikuje) hy-
potézu, ktorá má formu: predpokladáme, že a je A. Symbol a označuje empiric-
ký pojem. Na začiatku analýzy tento pojem však môže a spravidla býva formu-
lovaný iba v akejsi surovej, metodologicky sterilnej podobe. Aby hypotéza 
mohla byť verifikovaná (falzifikovaná), musí byť tento pojem formulovaný 
v podobe objektívneho zákona. Je to totiž objektívny zákon, o ktorom vraví da-
ná hypotéza, o ňom sa v nej predpokladá, že je A, že ho teoretický pojem A 
pravdivo vysvetľuje. Negatívne povedané, nemá zmysel hypoteticky dačo pred-
pokladať o geomorfologickom jave, ktorý nevykazuje žiadne zákonité črty. Pre-
to až po objavení objektívneho zákona v internej štruktúre skúmaného terénu 
možno pristúpiť k vlastnej verifikácii (falzifikácii), skúmať, či je objektívny zá-
kon pravdivo vysvetľovaný prijatou hypotézou, alebo či ho pravdivo vysvetľuje 
niektorá z komplementárnych hypotéz. Napríklad: v povodí Bošáčky a Klaneč-
nice v Bielych Karpatoch doliny prvého radu vykazujú pravidelne sa opakujúcu 
internú štruktúru (Urbánek 1986). Skladajú sa z dvoch základných častí. Túto 
pravidelne sa vyskytujúcu kompozíciu možno považovať za objektívny zákon, 
má byť vysvetlená. Možno predpokladať, že je to geomorfologická katéna 
(teoretický pojem), dolina má kompozíciu, ktorá umožňuje plynulý tok materiá-
lu dolinou. Materiál sa v doline nehromadí, lebo vyššia (zosuvná) časť doliny 
ho posúva nižšej (fluviálnej), z ktorej je transportovaný ďalej, do hlavnej doli-
ny. 

Po analýze internej priestorovej štruktúry nasleduje analýza externej priesto-
rovej štruktúry. Skúmaný terén je teraz analyzovaný ako časť širokého priesto-
rového kontextu. Analýza nepostupuje v smere „dovnútra“ skúmaného terénu, 
ale smerom „von“, k bližším i vzdialenejším susedným terénom. Jedným z kro-
kov externej analýzy je analýza priestorovej podobnosti. Táto analýza hľadá 
terény, ktoré sú s analyzovaným terénom podobné, u ktorých sa dá predpokla-
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dať podobný objektívny zákon. Týmto krokom sa významne rozšíri pole verifi-
kácie (falzifikácie). Ak sa v niektorom z podobných terénov podarí – vďaka 
priaznivejším miestnym podmienkam – verifikovať (falzifikovať) danú hypoté-
zu, potom možno tento výsledok vzťahovať aj na ostatné podobné terény. 
Ďalším krokom je analýza priestorovej kontinuity. Táto analýza je veľmi po-

dobná analýze internej štruktúry, je akýmsi jej zrkadlovým obrazom. Analyzo-
vaný terén je obklopený terénmi, ktoré sú iné. Prostredníctvom vzťahu sused-
stva je začlenený do širších priestorových kompozícií. Cieľom analýzy je nájsť 
objektívny zákon tohto priestorového usporiadania, objaviť pravidelne sa opa-
kujúcu kompozíciu (kompozície), do ktorej je skúmaný terén ako časť začlene-
ný. Táto, v širokom spektre rôznych foriem sa objavujúca priestorová konštanta 
môže byť chápaná ako určitá priestorová kontinuita. Je to priestorová súvislosť 
v tom zmysle, že rôzne formy spolu súvisia, vytvárajúc tak spoločnú kompozí-
ciu. Nad diferenciáciou foriem sa rozprestiera jednotný kompozičný princíp, 
rôzne formy sú súčasťou priestorovo súvislého celku. 

Tento objektívny zákon (teraz objektívny zákon externej priestorovej štruk-
túry) reprezentuje empirický pojem (pojem označený symbolom a), ktorý je ob-
siahnutý vo verifikovanej (falzifikovanej) hypotéze. O objektívnom zákone (nie 
o surovom empirickom pojme) daná hypotéza predpokladá, že ho možno vy-
svetliť pomocou teoretického pojmu (pojem označený symbolom A). Medzi ob-
jektívnym zákonom a teoretickým pojmom je vzťah, ktorý geomorfologická  
analýza verifikuje (falzifikuje). 

Takýmto objektívnym zákonom môžu byť rôzne geomorfologické siete, na-
príklad morfologická mriežka. Je empiricky pozorovateľným faktom, že rôzne 
geomorfologické formy sa často zoraďujú do morfologicky výrazných línií. Jed-
notlivé línie sa spravidla križujú, vytvárajúc morfologicky výraznú mriežku. 
Možno vysloviť hypotézu, že morfologická mriežka je tektonicky predispono-
vaná, že v teréne bezprostredne pozorovateľné morfologické línie vznikli na 
tektonických zlomoch a puklinách, ktoré bezprostredne nemožno pozorovať. Je 
to hypotéza, že morfologická mriežka (empirický pojem v podobe objektívneho 
zákona) je tektonickou mriežkou (teoretický pojem, ktorý je súčasťou teórie, že 
jestvujúce povrchové tvary sú výsledkom mladých tektonických pohybov zlo-
mového charakteru). Ak sa potvrdí (geologickými metódami), že aspoň časť 
línií morfologickej mriežky leží na tektonických líniách, potom možno pravdivo 
predpokladať (na základe priestorovej kontinuity morfologickej mriežky), že 
celá morfologická mriežka je tektonickou mriežkou. V tomto prípade možno 
danú hypotézu považovať za verifikovanú. Ak sa ukáže, že morfologická mriež-
ka neodráža priebeh tektonických porúch, ale napríklad sleduje priestorové roz-
diely v odolnosti hornín, tak je hypotéza o tektonickom pôvode morfologickej 
mriežky falzifikovaná. Ako pravdivá sa ukazuje komplementárna hypotéza, 
predpokladajúca, že povrchové tvary sú závislé na pasívnej geologickej stavbe, 
že sú pasívnymi morfoštruktúrami. Tento myšlienkový postup sme podrobnejšie 
opísali v starších štúdiách (Urbánek 1993, 1999). 

 
ZÁVER 

Verifikácia (falzifikácia) našich geomorfologických poznatkov je možná iba 
vtedy, keď odstránime ich vágnosť a tým aj ich metodologickú sterilitu. Zname-
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ná to systematicky začleňovať vágne pojmy (empirické i teoretické) do stále šir-
šieho kontextu. Iba v rámci takéhoto kontextu sa vyjasní sémantika a syntax po-
jmov. Prestanú byť metodologicky sterilné, takže možno skúmať, či vzťah med-
zi empirickými a teoretickými pojmami je pravdivý. V opačnom prípade – ak sa 
uspokojíme s vágnosťou a metodologickou sterilitou pojmov – sa budeme neu-
stále pohybovať v hmle medzi pravdou a omylom. Nebudeme schopní rozlíšiť, 
ktorá hypotéza je pravdivá a ktorá nie. 

V tejto ako i v predošlej štúdii (Urbánek 2000) sme sa venovali geomorfolo-
gickej analýze. Vraveli sme o nej ako o metóde, ktorá má dve stránky. Je jednak 
hľadaním systému, jednak hľadaním pravdy. Oba tieto postupy majú veľa spo-
ločných čŕt. Odlišujú sa však celkovou orientáciou, smerom analýzy. Pri hľada-
ní systému sa postupuje od neznámeho terénu k objaveniu poriadku (objektív- 
neho zákona) a k formulácii hypotézy. Pri hľadaní pravdy geomorfologická   
analýza postupuje opačne. Od už jestvujúcej hypotézy postupuje k terénu. Je 
pochopiteľné, že je veľa miest, kde sa tieto protichodne postupujúce procesy 
križujú. Tento fakt nie je však dôvodom, aby sme neodlišovali opačne pracujúce 
metódy. 

Nie je zvykom vo vedeckých štúdiach písať o morálke. V prípade, že sa tieto 
štúdie morálky dotýkajú, je to zlý zvyk. Ak sa nechceme dopustiť tejto chyby, 
musíme sa explicite dotknúť morálky. Musíme tak urobiť preto, lebo sme 
v našej štúdii vraveli o pravde. Pri hľadaní pravdy, a to aj pri hľadaní úzkej geo-
morfologickej pravdy, sa totiž nutne ocitneme v morálnom silovom poli, ktoré 
pokrýva vedu ako celok a kladie na každého vedca určitý morálny nárok. Ide o 
jeho vzťah, postoj k pravde a omylu. 

Omyl vo vedeckom výskume nie je žiadnou tragédiou. Nie je nič strašné na 
tom, keď zistíme, že sme sa mýlili. Každé tvrdenie, identifikované ako omyl, 
ukazuje totiž k pravde, ukazuje k nej negatívnou formou. Vieme, že pravda nie 
je „lokalizovaná“ vo výroku, ktorý sa ukázal byť chybným. Omyl nie je nutne 
scestím, ktoré nás odvádza od pravdy. Omyl, explicite identifikovaný ako omyl, 
sa stáva stupienkom na ceste k pravde. Navyše vedec sa spravidla nepohybuje 
v čierno-bielom „teréne“, v ktorom jestvuje iba totálny omyl a totálna pravda. 
Stretáva sa skôr s parciálnym omylom a parciálnou pravdou. V procese verifi-
kácie a falzifikácie sa okolo akéhosi, spočiatku nepatrného pravdivého jadra za-
čína nabaľovať stále širšia, konkrétnejšia pravda. 

Jasný, zreteľný omyl, ktorý sa dá identifikovať ako omyl, nie je nešťastím, 
vedeckým neúspechom. Nešťastím je, keď sa nedokážeme ani poriadne poctivo 
pomýliť, keď sa naše výroky nedajú falzifikovať, keď je naše myslenie odsúde-
né pohybovať sa v hmle medzi pravdou a omylom a v nekonečných diskusiách 
a citáciách túto hmlu petrifikovať. Viac ako nešťastím, chybou, ktorá má už zre-
teľnú morálnu dimenziu, je, ak sa táto hmla produkuje naschvál. 

Vedec hľadajúci pravdu je vystavený neustálemu pokušeniu zjednodušiť a 
skrátiť si túto zložitú a dlhú cestu. Je to pokušenie vyhnúť sa falzifikácii, poku-
šenie formulovať svoje poznatky vo výrokoch, ktoré sú voči nej dokonale imún-
ne a tieto nefalzifikovateľné výroky pokladať za pravdivé. Dospieť k nefalzifi-
kovateľnému, dokonale neomylnému výroku je pomerne jednoduché. Určitý 
poznatok bude neomylný, ak ostane vágny. Stačí, ak ho udržíme v akejsi atomi-
zovanej podobe, ak ho udržíme izolovaný od širokého kontextu. Ak naše po-
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znatky udržíme mimo systému teoretických pojmov, ak ich udržíme odtrhnuté 
od empirickej roviny a všetkých empirických súvislostí, tak budeme mať v ru-
kách poznatky dokonale imúnne voči každej falzifikácii. Ani omyl, ani pravda, 
iba akýsi neutíchajúci šum slov, iba zdanie pravdy, pseudoveda. 

Nekompromisné hľadanie pravdy je podstata etického postoja každého ved-
ca. Hľadať pravdu však znamená vystavovať svoje názory falzifikácii. Falzifi-
kovateľnosť poznatkov je kritériom pre rozlišovanie vedy a pseudovedy. Schop-
nosť a ochota formulovať svoje poznatky tak, aby mohli vstúpiť do procesu fal-
zifikácie, odlišuje vedca od pseudovedca, ktorý to nikdy neurobí. Rozdiel medzi 
vedcom a pseudovedcom je morálnym rázcestím. Je to trvalá výzva zvoliť si 
cestu, rozhodnúť sa, kým chceme byť. Za vedcom tak ako trvalá možnosť, ako 
tieň, neustále kráča jeho dvojník – pseudovedec (Johnson 1999, p. 132). 

Pokúsili sme sa ukázať geomorfologickú analýzu ako hľadanie pravdy, uka-
zujúc pritom na falzifikáciu ako na jedinú cestu, ktorá vedie k tomuto cieľu. 
Domnievame sa, že vravieť o tomto vo vzťahu k slovenskej morfológii má 
zmysel. Sme vlastníkmi určitého duchovného dedičstva v podobe bohatých po-
znatkov o reliéfe Slovenska. Aké sú to však poznatky? Sú pravdivé? Je možné 
vystaviť ich falzifikácii, aby sme vedeli v čom sa mýlia? Sme ochotní vystaviť 
aj vlastné názory tomuto procesu? 

Tieto otázky si treba klásť s plnou vážnosťou, pretože žijeme v intelektuálnej 
klíme, ktorá je k takýmto otázkam hluchá. Je to klíma vysoko hodnotiaca vág-
nosť a nefalzifikovateľnosť „vedeckých poznatkov“. Dôležité je, že tento postoj 
je veľmi rozšírený v disciplínach, ktoré sú geomorfológii, resp. geografii blízke. 
Máme na mysli tzv. environmentálne vedy. Do pojmového aparátu mnohých 
vied sa vlúdila predpona „eko-“. Nie pojem, ani termín, ale často iba púha pred-
pona. Táto populárna predpona má však veľkú afinitu. Ľahko sa naväzuje na 
takmer hocijaký pojem či termín, prepožičiavajúc mu čosi ako atraktivitu či ak-
tuálnosť. Platí sa však za to nepríjemná daň. Táto predpona môže vniesť a neraz 
aj vnáša, aj do pôvodne koherentného pojmového aparátu, značnú mieru vág-
nosti. Poznatky a názory presýtené a presycované touto predponou sa postupne 
stávajú nefalzifikovateľnými. Dokáže niekto spochybniť, falzifikovať v envi-
ronmentálnych kruhoch tak populárne „Tao fyziky“ (Capra 1991) či „hypotézu 
Gaia“ (Lovelock 1994)? Tieto a podobné názory sú odsúdené na večnú neomyl-
nosť. Predstavujú spôsob myslenia, ktorý je večným pokušením pre vedu, poku-
šením zriecť sa vlastnej etiky. 

Štúdia bola vypracovaná v rámci vedeckého projektu č. 2/7049/20 financo-
vaného vedeckou grantovou agentúrou VEGA. 
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Ján  U r b á n e k 

 
GEOMORPHOLOGICAL  ANALYSIS:  SEARCH  FOR  TRUTH 

 
The article is devoted above all to the Slovak geomorphologists. It encourages criti-

cal reflection. The community of the Slovak geomorphologists possesses the spiritual 
legacy in form of rich knowledge on relief of Slovakia. This knowledge though, has not 
been systematically verified. Every attempt to verify it runs into difficulties. It is not 
simple to verify knowledge immune to falsification. This study outlines the gemor-
phological analysis, which tries to remove this drawback. Scientific idea that can be 
verified or falsified is hypothesis. Our geomorphological studies contain numerous hy-
potheses. But as a rule they are formulated only implicitly. It is very difficult to falsify 
them as their formulation is too vague. This is the reason, why the first step in the proc-
ess to  reach the geomorphological truth is to express these hypotheses in explicit form. 
Behind implicitly formulated hypotheses is usually the one in the following form: Let us 
suppose that "a" is "A". The symbol "a" denotes empirical notion, symbol "A" denotes 
theoretical notion. Vagueness of both terms must be removed in order to falsify such 
hypothesis. The vagueness vanishes if they will be placed into ever wider theoretical 
and empirical context, which means that the field of possible falsification will be widen-
ing as well. 

One of the important steps is analysis of logical deduction. More hypotheses must be 
deduced from the adopted one. If the adopted hypothesis is valid also the deduced hy-
potheses must be valid. This step widens the field of possible falsification because if 
one of the derived hypotheses is untrue then the whole system of hypotheses will be un-
true. The following step is the analysis of complement. Formulation of certain hypothe-
sis or system of hypotheses implicitly means formulation of a set of hypotheses, which 
cannot be valid parallel to adopted hypothesis. The set of complementary hypotheses 
should be formulated explicitly and as widely as possible. It will considerably widen the 
field of possible falsification. If one of the complementary hypotheses is valid, it falsi-
fies the originally adopted hypothesis (system of hypotheses). 

The following steps of geomorphological analysis concern the empirical notion 
comprised by the adopted hypothesis. Its identification is the first step. Relationship of 
the reference between the notion and terrain must be univocally determined, a territory, 
to which this notion refers must be drawn on a map. This, apparently trivial step, is   
often neglected. Vague reference to terrain causes that geomorphological statements are 
disconnected of the empirical basis and cease to be falsifiable. 

Identification is followed by analysis of internal spatial structure. It means drawing, 
distinguishing and classifying of a whole spectre of forms existing in analyzed territory. 
The result is geomorphological map with legend. But it is not any kind of map. The aim 
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of the analysis is to discover and draw on a map an objective geomorphological law, 
certain spatial order on the background of a wide range of forms. This will reduce the 
vagueness of the originally raw empirical notion, field of falsification will be more pre-
cisely outlined. Possible falsification is related to this phenomenon and to vague empiri-
cal notion. 

The following step is analysis of external spatial structure. Relationships through 
which the studied terrain is included into wide spatial context are analyzed. The result is 
geomorphological map with legend, but again only the map, which expresses the objec-
tive law. The map which out of a great amount of external relationships expresses only 
those that represent the compositional principle, objective law. This step also further 
specifies the field of possible falsification. 

We have tried to outline several analytical steps, which may qualitatively change our 
knowledge so far immune to falsification. 

 
 

Translated by H. Contrerasová  


