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This paper not only summarizes Hempel`s analysis of the D-N model that shows 

how it is possible for the covering-law model to provide both a causal account 

of particular facts and a non-casual one, but also offers four prominent examples 

of non-causal explanation. Subsequently a detailed analysis of the examples 

shows that there is a common denominator between these examples: the pres-

ence of a law that describes an empirical system in its atemporal state. But the 

paper also shows what differences there are in the applicability of the laws in the 

given explanations. Finally, it reviews the evolution of the conception of non-

causal explanation with respect to the discussed examples.   
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1. Úvod 

Povaha nekauzálnej explanácie bola až donedávna zvyčajne na okraji záujmu filozo-

fov vedy. Jej prvú modernú podobu môžeme nájsť v práci nemeckého filozofa vedy 

Carla G. Hempela, ktorý dal diskusii o vedeckej explanácii formálny charakter. Je síce 

prirodzené stotožňovať pochopenie empirických javov a udalostí s uchopením 

ich príčin (čo robil už Aristoteles)2, no pochopenie nášho okolitého sveta môže byť 

sprostredkované aj inými vzťahmi, ako sú tie, ktoré sú založené na kauzálnom pôso-

bení. S určitosťou môžeme povedať, že tak ako sa vyvíjala veda postupom času od jej 

 
1 Ďakujem môjmu školiteľovi doc. Lukášovi Bielikovi za kritické pripomienky a cenné rady počas 

obdobia tvorby tohto článku. Ďakujem aj obom anonymným recenzentom časopisu za konštruktívne 

pripomienky a spätnú väzbu k pôvodnej verzii state. 
2 Vedenie je založené na poznaní príčin, princípov a elementov objektov skúmania. Jedna zo štyroch 

druhov príčin, ktoré Aristoteles považoval za tie, ktoré formujú naše znalosti o svete, bola aj účinná 

(Falcon 2019). Túto jedinú môžeme stotožniť s moderným pojmom príčiny. 
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zrodu v starovekom Grécku až po jej enormné premeny, ktoré nastali na sklonku se-

demnásteho storočia, tak sa aj implicitne vyvíjali metodologické aspekty podávania 

explanácií javov a udalostí (pozri Losee 2001). Veď len zoberme do úvahy, aké 

otázky zaujímali súdobých vedcov, ktorí skúmali podstatu vecí pred vedeckou revo-

lúciou. Výrazný rozdiel v kvantitatívnom ponímaní prírody, ktoré začalo byť v móde, 

keď sa ľudská myseľ odpútala od predpojatých ideí scholastiky, a kvalitatívne orien-

tovanom spôsobe výkladu prírody sa prejavil v nezáujme o otázku Aká je podstata 

veci? a v presune pozornosti k otázkam Prečo sa to-a-to deje? resp. Ako sa niečo 

deje? S takýmto prístupom sa dá jednotným a merateľným spôsobom rozložiť pohyb 

alebo akýkoľvek iný jav, respektíve udalosť, na jednotlivé časti, ktoré sa potom po-

stupne dávajú do vzťahu. Dospieva sa k objavu a vyjadreniu prírodného, respektíve 

vedeckého zákona na základe matematiky, ktorý nechce, a ani nemusí vysvetľovať 

fenomén v jeho podstate, ale môže exaktne popisovať jeho priebeh.  

O predstaviteľoch modernej podoby vedy teda môžeme povedať, že sa usilujú 

objavovať zákonitosti a príčiny javov empirického sveta so zreteľom na matematické 

vzťahy a pravidlá. Vzhľadom na to, že vedecké explanácie3 pracujú výlučne so zá-

konmi prírody, ktoré majú formu matematickej funkcie alebo vzorca, vynára sa tu 

problém, ktorý súvisí s premennými prítomnými v konkrétnych zákonoch. Keďže 

podľa niektorých autorov4 vysvetliť jav znamená uviesť príčiny jeho vzniku, je prí-

pustné akceptovať ako vysvetľujúce aj také explanácie, ktoré obsahujú zákony, v kto-

rých premenné nie sú v kauzálnom vzťahu? Alebo môžeme považovať za adekvátnu 

aj takú explanáciu, ktorá sa odvoláva na vedecký zákon, kde je vzťah jednotlivých 

premenných založený výlučne na geometrii priestoru? Pochybnosti o adekvátnosti ne-

kauzálnych explanácií sú podľa niektorých filozofov dôvodom k preferovaniu kau-

zálnych vysvetlení či k interpretácii (zdanlivo) nekauzálnych vysvetlení na tie kau-

zálne. Vo svojom príspevku sa usilujem ukázať, že s týmto problémom sa adekvát-

nym spôsobom vysporiadal už Hempel a v nadväznosti naňho aj ďalší autori. Uznali 

totiž nekauzálnu explanáciu ako jeden z možných spôsobov vysvetľovania partikulár-

nych faktov, ktorý nie je redukovateľný na kauzálne vysvetlenia.  

Problematike nekauzálnej explanácie sa v ostatných rokoch venovali viaceré štú-

die a monografie, ktoré zvýraznili podstatné rozdiely medzi kauzálnymi a nekauzál-

nymi vysvetleniami. V tejto štúdii vychádzam z myšlienkového dedičstva Carla Hem-

pela a nadväzujem na moderné rozpracovanie problematiky nekauzálnej explanácie, 

ktorú predstavili Lange (2013; 2017) či Reutlinger (2017). Analýza modelov vedec-

kého vysvetlenia sa nezaobíde bez odkazu na Hempelovu prácu, pretože práve jeho 

 
3 Vychádzam z tézy, ktorá hovorí (Salmon 1989, 24), že úplne artikulovaná adekvátna vedecká ex-

planácia musí obsahovať jeden alebo viac zákonov, ktoré sú esenciálne pre vysvetlenie daného faktu.  
4 Salmon (1984), Woodward (2003), Lewis (1987). 
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príspevok odštartoval plodnú a bohatú diskusiu. Vzhľadom na to, že problematika 

modernej nekauzálnej explanácie sa objavila ako téma filozofie vedy len nedávno, 

pričom doteraz neexistuje ustálený názor na povahu tohto typu vysvetlenia (Reutlin-

ger 2017, 7), je dôležité začať s porovnaním Hempelovho, do istej miery nedocene-

ného prístupu so súčasnými príspevkami k nekauzálnej explanácii.  

Skôr ako predostriem hlavné body tejto práce, ponúknem náhľad na rôzne typy 

pozícií, ktoré sa v rámci debát o kauzálnosti či nekauzálnosti vedeckej explanácie dajú 

zastávať. Explanačný redukcionizmus predstavuje tézu, že nekauzálne explanácie sui 

generis neexistujú, pretože všetky zdanlivo nekauzálne explanácie možno transfor-

movať na kauzálne explanácie. K hlavným zástancom tejto idey patria D. Lewis a W. 

Salmon, z novších autorov je to B. Skow (Reultlinger 2017, 4 – 5). Na druhej strane 

pozícia explanačného monizmu hovorí, že existuje jeden teoretický rámec, ktorý je 

schopný zachytiť ako kauzálne, tak aj nekauzálne explanácie. Hempel by sa mohol 

pokladať za jedného z prvých proponentov tohto prístupu. K predstaviteľom ex-

planačného monizmu možno zaradiť aj Petera Liptona (Reultlinger 2017, 6 – 7). Voči 

obom koncepciám explanácie stojí pozícia, explanačného pluralizmu, ktorá pripúšťa, 

že: (a) existujú rôzne typy explanácií (kauzálne a nekauzálne) a zároveň (b) neexistuje 

jeden teoretický rámec, ktorý by obsiahol všetky kauzálne aj nekauzálne explanácie. 

To znamená, že  musia existovať aspoň dve teórie, ktoré adekvátne zachytávajú kau-

zálne aj nekauzálne explanácie. K najznámejším zástupcom tejto pozície patria Marc 

Lange a Bas van Frasssen (Reultlinger 2017, 5 – 6).  

V tejto práci analyzujem Hempelove vytýčenie charakteru nekauzálnej explaná-

cie, ktoré priblížil v diele Aspects of scientific explanation (Hempel 1965a), ktoré na-

značuje, za akých podmienok môžeme explanáciu pokladať za nekauzálnu. Túto ana-

lýzu robím v kontraste s modernými vymedzeniami charakteru nekauzálnej explaná-

cie, ktoré pochádzajú od Langa. Hempel zastával tézu, že nekauzálne explanácie vy-

užívajú na vysvetľovanie javov takzvané zákony koexistencie, ktoré abstrahujú od ča-

sových zmien nejakého fyzikálneho systému. Tieto zákony vyjadrujú matematickú 

reláciu medzi rôznymi fyzikálnymi veličinami v jednom a tom istom čase (Hempel 

1965a, 352). Naproti tomu zákony následnosti, ako ich Hempel nazýva (1965a, 352), 

opisujú časové zmeny fyzikálneho systému. Z matematického hľadiska sa tieto dva 

typy zákonov odlišujú v tom, že tie prvé sú relevantné pre explanácie, kde časový 

parameter má konštantnú hodnotu, alebo úplne absentuje. Tie druhé figurujú v takých 

vysvetleniach, v ktorých fyzikálny systém prechádza časovými zmenami. Ich logická 

štruktúra je taktiež odlišná. Zákony koexistencie vyjadrujú vzťah ekvivalentnosti 

(alebo rovnosti) medzi určitými veličinami (resp. ich funkčnými hodnotami), z čoho 

vlastne vyplýva, že z počiatočných podmienok a zákona môžeme odvodiť explanan-
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dum, a naopak, že z explananda a toho istého zákona môžeme dospieť naspäť k po-

čiatočným podmienkam.5 Na druhej strane zákony následnosti majú logickú formu 

kondicionálov.  

Môj postup bude takýto: Najskôr stručne predstavím Hempelovu koncepciu de-

duktívno-nomologickej explanácie (D-N model explanácie), na základe ktorej ukázal, 

ako možno rekonštruovať kauzálne aj nekauzálne explanácie konkrétnych javov 

a udalostí. Ďalej uvediem štyri známe príklady nekauzálnej explanácie, pričom pou-

kážem na to, že Hempelova téza je v týchto prípadoch platná. Ukáže sa však, že na 

rozdiel od Hempela Lange predpokladá pravdivosť tézy o explanačnej asymetrii, aj 

keď pri rekonštrukcii vysvetlenia udalosti ide o nekauzálnu explanáciu. To znamená, 

že Langeho prístup k rekonštrukcii nekauzálnych vysvetlení je aspoň v jednom as-

pekte odlišný: Logické vyplývanie výroku explananda z výrokov explanansa nie je 

postačujúcou podmienkou na vysvetľovanie faktov a udalostí. V závere tejto štúdie 

zhodnotím vývoj charakteru nekauzálnej explanácie z hľadiska diskutovaných príkla-

dov.  

2. Hempelova analýza D-N modelu 

Aby som bol schopný priblížiť čitateľovi koncepciu nekauzálnej explanácie, ktorú 

dám neskôr z metodologických dôvodov do kontrastu s kauzálnou, je vhodné na 

tomto mieste podať krátku charakteristiku kauzality. Kauzalita vo všeobecnosti je hy-

potetická črta empirického sveta, ktorá dáva do relácie dve udalosti, respektíve okol-

nosti, pričom prvá z nich je nazývaná príčina, a tá druhá účinok. Môžeme povedať, že 

jedna udalosť zapríčiňuje tú druhú na nejakom konkrétnom mieste a v nejakom kon-

krétnom čase, alebo o príčine a účinku môžeme hovoriť ako o typoch udalostí, respek-

tíve typoch okolností. Túto charakteristiku využíva v rôznej miere päť hlavných filo-

zofických prístupov, ako definovať (vysvetľovať) kauzalitu. Ide predovšetkým o re-

gularitnú koncepciu, koncepciu príčin ako INUS podmienok, kontrafaktuálnu, prav-

depodobnostnú a manipulačnú koncepciu (pozri Bielik 2019, 216 – 217). 

Niektoré modely kauzálnych explanácií, ktoré využívajú vyššie uvedené kon-

cepcie kauzality, sa zhodujú konkrétne v jednom bode: „Vysvetliť, prečo došlo ku 

konkrétnej udalosti u (resp. ku konkrétnemu javu či faktu), znamená uviesť (čiastočnú 

alebo úplnú) príčinu u“ (Bielik 2019, 308). Takéto modely teda môžeme nazvať ex-

plicitne kauzálne. Predmetom tejto štúdie je však Hempelov (a Oppenheimov) D-N 

model explanácie, ktorý umožňuje reprezentovať aj špecifický typ kauzálnej explaná-

cie.  

 
5 Na tejto myšlienke je založená téza o explanačnej symetrii. Oproti tomu stojí téza o explanačnej 

asymetrii, ktorá hovorí, že každé odvodenie výroku explananda nemôžeme považovať aj za expla-

náciu (Bielik 2019, 295). 
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Podľa Hempela a Oppenheima (1948, 247) sa vedecké vysvetlenie skladá 

z dvoch častí, ktoré nazývame  explanans a explanandum. Explanans je trieda tvrdení, 

ktorú tvoria určité výroky C1, ..., Cn a všeobecné zákony L1, ..., Ln. Výroky C1, ..., 

Cn predstavujú počiatočné, respektíve hraničné podmienky fenoménu, ktorý sa má 

vysvetliť, a všeobecné zákony L1, ..., Ln, pokrývajú6 daný fenomén.  Explanandum je 

výrok, ktorý opisuje predmet vysvetlenia (teda určitý jav). To znamená, že  ak chceme 

vysvetliť nejaký fakt opísaný výrokom explananda, treba uviesť určité špecifické tvr-

denia, ktoré sú s explanandom v relevantnom vzťahu. Hempel a Oppenheim (1948, 

247) požadovali, aby tieto tvrdenia, ale aj sám výrok explananda, spĺňali tri logické 

a jednu empirickú podmienku adekvátnosti. K logickým podmienkam patria:  

R1 Explanandum musí byť logickým dôsledkom explanansu.  

R2 Explanans musí obsahovať všeobecné zákony, ktoré sú nevyhnutné na 

odvodenie explananda (pričom je otvorená možnosť, že explanans bude 

obsahovať aj singulárne, resp. iné druhy výrokov).  

R3 Explanans musí mať empirický obsah. 

Empirická podmienka adekvátnosti hovorí, že:  

R4 Výroky v explananse musia byť pravdivé.  

Keďže o príčinách a účinkoch môžeme vypovedať ako o typoch alebo o druhoch 

okolností, respektíve udalostí, väčšinou môžeme predpokladať, že existuje nejaká em-

pirická regularita, ktorá má formu: ak kdekoľvek a kedykoľvek nastane jeden typ 

okolnosti, vzápätí (a v bezprostrednej blízkosti) nastane aj druhý typ okolností.7 Teda 

pre kauzálnu explanáciu, ak je rekonštruovaná ako deduktívny argument, je charakte-

ristické, že prítomnosť všeobecných (kauzálnych) zákonov je spolu s vhodnými ante-

cedentnými podmienkami postačujúcou podmienkou výskytu udalosti opísanej v ex-

planande (pozri Hempel, Oppenheim 1948, 248 – 250). Podľa Hempela (a Oppenhe-

ima) je každá kauzálna explanácia aspoň implicitne deduktívno-nomologická (Hem-

pel, Oppenheim 1948, 250). Čo však samozrejme neznamená, že proponent predošlej 

tézy musí akceptovať aj tézu, ktorá hovorí, že každá D-N explanácia musí byť zároveň 

aj kauzálnou explanáciou. 

 
6 V literatúre filozofie vedy (pozri Dray 1957; Hempel 1965, 346; Weber, Bouwel, Vreese 2013, 27) 

sa môže pre všeobecné zákony, ale aj pre zákony, ktoré majú štatistický charakter, používať termín 

pokrývajúce zákony. Preto Hempelov a Oppenheimov D-N model explanácie model môže byť ozna-

čovaný ako model pokrývajúceho zákona, alebo v skratke pokrývajúci model.  
7 Ľubovoľnú empirickú regularitu možno prostredníctvom formálneho aparátu predikátovej logiky 

vyjadriť takto: (∀𝑥)(𝑃𝑥 → 𝑄𝑥). 
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Hempel sa vo svojich neskorších prácach ešte väčšmi priklonil k názoru, že kau-

zálna explanácia nie je jediná forma vysvetlenia, ktorú možno rekonštruovať D-N mo-

delom explanácie. Totiž nie vždy, keď využívame D-N model na vysvetľovanie neja-

kých individuálnych udalostí, môžeme zároveň hovoriť aj o kauzálnej explanácii. 

Veď vo vedách sa často vyskytujú také príklady explanácií partikulárnych faktov, pri 

ktorých nemožno hovoriť, že by medzi udalosťami, prípadne javmi, existovala kau-

zálna väzba. Takisto veľká väčšina fyzikálnych zákonov, respektíve matematických 

funkcií, nám po algebrickej úprave rovníc umožňuje symetrické odvodenie jednej ve-

ličiny z druhej a naopak. Z týchto dôvodov sa Hempel (1965, 352 – 354) rozhodol 

prijať aj nekauzálnu formu explanácie ako adekvátny spôsob objasňovania konkrét-

nych udalostí.8 Existuje však ešte samostatný dôvod, pre ktorý treba uvažovať o ne-

kauzálnej D-N explanácii: ide o prípad vysvetlenia všeobecných zákonov z iných, 

všeobecnejších zákonov alebo teoretických princípov (Hempel 1965, 343). 

Aj keď tento typ vedeckej explanácie využíva argumentačnú formu D-N modelu, 

čo by mohlo indikovať, že ide o kauzálnu explanáciu, s istotou môžeme tvrdiť, že 

teoretické princípy nejakej fyzikálnej teórie nemôžeme považovať za príčinu všeo-

becných zákonov, ktoré sú z týchto princípov odvoditeľné. Napríklad na otázky Prečo 

všetky telesá padajúce k zemi zrýchľujú konštantnou rýchlosťou, akú im pripisuje Ga-

lileiho zákon? alebo Prečo pohyb planét vykazuje uniformity predpokladané Keplero-

vými zákonmi?, môžeme ponúknuť odpoveď, ktorá sa odvoláva na Newtonove pohy-

bové zákony a jeho gravitačný zákon, pretože vysvetľované zákony sú priamymi kon-

zekvenciami Newtonovej teórie. Takto by sme teda mohli tvrdiť, že sme podali ex-

planáciu konkrétnych všeobecných zákonov. V tejto štúdii sa však chceme venovať 

predovšetkým tým prípadom D-N nekauzálnych explanácií, ktorých explanandum re-

prezentuje singulárny fakt.  

Skôr ako to urobím, pristavím sa v krátkosti aj pri probléme vysvetlenia zákonov 

(resp. regularít istého druhu). Hoci Hempelov a Oppenheimov D-N model explanácie 

reflektuje možnosť subsumpcie všeobecných regularít pod ešte všeobecnejšie teore-

tické princípy, takýto model explanácie čelí závažnému problému, ktorý sa jeho au-

torom nepodarilo uspokojivo vyriešiť. Tento problém možno ilustrovať takto: Pred-

stavme si, že  máme k dispozícii konjunkciu ľubovoľných dvoch zákonov, z ktorej 

deduktívne vyplýva jeden aj druhý konjunkt. To ešte neznamená, že takto deduktívne 

odvodené zákony môžeme pokladať za vysvetlené. Uvažované odvodenie  môžeme 

nazvať nanajvýš triviálnym, pretože pomocou takejto logicky platnej derivácie odvo-

dzujeme zákon z neho samého (Hempel, Oppenheim 1948, 273, pozn. 33 pod čiarou). 

 
8 Tieto dôvody sú aj pre mňa dosť presvedčivé na to, aby som považoval nekauzálnu explanáciu ako 

jednu z možných foriem vedeckého vysvetlenia.  
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V súvislosti s týmto problémom sa vynárajú otázky Z akej formy výroku, ktorý repre-

zentuje všeobecnejší princíp, môžu teda vyplývať všeobecné zákony? Aké kritéria mu-

sia spĺňať tieto výroky, aby mohli slúžiť na adekvátnu explanáciu regularít? Na tieto 

otázky sa pokúsil odpovedať až Michael Friedman vo forme unifikacionistického prí-

stupu k explanácii (pozri Friedman 1974).9 

Podľa Friedmana sa charakter vedeckého vysvetlenia dá explikovať vtedy a len 

vtedy, keď je jasné, v čom spočíva charakter vedeckého porozumenia (Friedman 

1988, 189). V článku Explanation and scientific understanding Friedman (1988, 195) 

argumentuje v prospech tézy, podľa ktorej vedecké porozumenie spočíva v redukcii 

nezávislých a nevysvetlených fenoménov, ktoré musíme akceptovať ako dané, na iba 

jeden fenomén, respektíve na čo najmenší možný počet fenoménov. Preto v súlade 

s charakterom vedeckej explanácie, ktorý je ekvivalentný s vedeckým porozumením, 

Friedman konštatuje (1988, 194 – 195), že redukciou väčšieho počtu pozorovaných 

regularít, ako sú napríklad Boyleov zákon, Grahamov zákon difúzie a pod. na menší 

počet všeobecnejších princípov (kinetická teória plynov), vieme poskytnúť adekvátnu 

explanáciu týchto regularít. O Friedmanovom unifikačnom modeli explanácie mô-

žeme povedať, že prepája vysvetlenie, porozumenie a unifikáciu (Zeleňák 2008, 60). 

Detailom Friedmanovej koncepcie či rozpracovaním alternatívnych návrhov sa na 

tomto mieste nebudem venovať, keďže jadro pozície, ktorú obhajujem, sa týka vy-

svetlenia singulárnych faktov. 

3. Známe príklady nekauzálnej explanácie 

V tejto časti uvediem štyri v literatúre známe príklady, ktoré majú poukázať na ne-

možnosť redukovať niektoré nekauzálne explanácie na kauzálne. Najskôr priblížim 

dva príklady, ktoré ponúkol Hempel. Konkrétne ide o príklad s kyvadlom a príklad 

Fermatovho zákona najmenšieho času. Potom sa pristavím pri Langeho špecificky ma-

tematickej explanácii a nakoniec pri Eulerovej explanácii. Keďže každý z týchto prí-

kladov možno pokladať za prípad nekauzálnej explanácie, ukážem, že Hempelova 

téza, ktorá hovorí, že nekauzálne explanácie využívajú na vysvetľovanie javov zákony 

koexistencie, platí v každom z nich. Takisto ukážem, že prvé dva príklady sa odlišujú 

od druhých dvoch aspoň v jednom aspekte: Nie každé odvodenie výroku explananda 

môžeme považovať aj za explanáciu. 

Začnime teda Hempelovými príkladmi. Majme nejaké kyvadlo, ktorého perióda 

kmitu sú 2 sekundy. Fakt, že táto perióda kmitu je určená práve týmto číslom, môžeme 

vysvetliť tak, že ako počiatočnú podmienku uvedieme dĺžku kyvadla, ktorá je 1 meter. 

 
9 Musím poznamenať, že na Friedmanov unifikacionistický prístup nadväzujú práce od Phillipa Kit-

chera, ktorý túto teóriu pozmeňuje, ale aj ďalej v mnohom prekonáva a zdokonaľuje (Weber et al. 

2013, 12). Kitcher predstavil svoj unifikačný model v práci Explanatory unification (1981). 
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Vzťah medzi periódou kmitu kyvadla P a jeho dĺžkou L je určený rovnicou (P = 

2π.√L/g), kde g je konštanta gravitačného zrýchlenia. Z tohto univerzálneho zákona 

a počiatočnej podmienky možno odvodiť periódu kmitu kyvadla. No v tomto prípade 

predsa nemôžeme hovoriť, že dvojsekundová perióda kmitu kyvadla je zapríčinená 

jeho dĺžkou (1 m), pretože perióda kmitu kyvadla nie je vo všeobecnosti účinkom 

dĺžky kyvadla (Hempel 1965, 352). Hempelov príklad kyvadla tak možno pokladať 

za dobrý dôvod na  prijatie nekauzálnej formy vedeckej explanácie. Navyše perióda 

kmitu je predsa abstraktná entita, ktorá nemôže byť v kauzálnej relácii s nejakou ma-

teriálnou entitou.10 

Vo fyzike môžeme dokonca nájsť aj také príklady, kde sa neskoršia udalosť dá 

použiť na vysvetlenie nejakej skoršej udalosti. Zdá sa, že je to v rozpore s intuíciou 

kauzálnych vysvetlení,11 podľa ktorej príčiny v čase predchádzajú svoje účinky. Na 

ilustráciu nekauzálnej explanácie tohto druhu Hempel použil Fermatov princíp. Pred-

stavme si, že nejaký svetelný lúč prechádza z bodu A do bodu B cez bod C, ktorý leží 

v strede medzi nimi. Tento fakt sa dá vysvetliť D-N argumentom. Fermatov princíp 

v konjunkcii s relevantnými dátami, ktoré opisujú prechod lúča medzi bodmi A a B, 

by tvorili explanans takého argumentu. Explanandum by v takom prípade predstavo-

val výrok, ktorý opisuje fakt, že lúč prešiel cez bod C. Explanans sa však zjavne od-

voláva na udalosť (lúč dorazil do bodu B), ktorá nastane až po prejdení lúča cez bod 

C (Hempel 1965, 353).   

Na margo toho, či Hempelova téza platí v predošlých dvoch príkladov, môžeme 

uviesť, že na poskytnutie adekvátnej explanácie ani v jednom z nich nie je potrebné 

či relevantné brať do úvahy zmenu časového parametra. V prvom príklade je to jasné, 

pretože v samom zákone sa ani len nevyskytuje časová premenná. O druhom príklade 

môžeme poznamenať, že explanačná relevancia medzi explanansom a explanandom, 

sprostredkovaná zákonom koexistencie, je založená na geometrickej konfigurácii 

priestoru, v ktorom sa odohráva interakcia v nejakom presne určenom časovom inter-

vale. Jeho hodnota sa vzhľadom na tú-ktorú konfiguráciu nemôže meniť, pretože aby 

sme mohli podať vysvetlenie prechodu lúča cez bod C, musíme mať k dispozícii fixnú 

hodnotu celkového času, za ktorý prejde lúč z bodu A do bodu B.  

Ďalší príklad, ktorý slúži ako prototyp nekauzálnej explanácie, pochádza od 

Marca Langa (2013). Matematický fakt, že číslo 23 sa nedá vydeliť číslom 3 bezo 

zvyšku, vysvetľuje udalosť, prečo matka nedokáže rovnomerne rozdeliť presne 23 

jahôd medzi svoje 3 deti bez toho, aby nakrájala jahody (alebo deti!). Vysvetlenie 

tohto problému zahŕňa dva hlavné predpoklady:  

 
10 Hempel (1965, 352) označil periódu kmitu ako kvantitatívnu dispozičnú charakteristiku.  
11 Vychádzam zo štandardnej charakteristiky kauzálnych explanácii, v ktorej platí, že príčiny pred-

chádzajú účinky (pozri Bielik 2019, 307 – 308). 
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(I) Fakt, že matka mala tri deti a 23 jahôd, je kontingentný, pričom počet jahôd 

a detí sa počas jej pokusu o rozdelenie nezmenil.  

(II) Je matematickým faktom, že 23 nemožno deliť 3 bezo zvyšku.  

Na to, aby sme pochopili, prečo Lange pokladá túto explanáciu za nekauzálnu, 

je vhodné priblížiť, čo rozumie pod termínom špecificky matematická explanácia 

(Distinctively mathematical explanation).  

Podľa Langeho (2017,  5) špecificky matematické explanácie sú nekauzálne, pre-

tože nepracujú s informáciami, ktoré sa týkajú kauzálnej histórie danej udalosti, re-

spektíve ktoré sa týkajú svetového reťazca / siete kauzálnych relácií. Tieto explanácie 

skôr poukazujú na to, že fakt, ktorý má byť vysvetlený, sa nemohol nestať. Zaujíma-

vosťou tejto koncepcie je, že aj napriek tomu, že ide o typ nekauzálnej explanácie, je 

prípustné, aby niektoré explanácie tohto typu využívali termín príčiny pre vysvetlenie 

ich explananda, pretože, ako píše Lange: „Aj keď sa tieto explanácie odvolávajú na 

príčiny, neapelujú na ne ako na príčiny – ony nečerpajú z ich kauzálnych síl“ (Lange 

2013, 496). Lange navrhuje (2013, 496 – 497), aby každé spojenie medzi príčinou 

a explanandom, ktoré nám môžu tieto explanácie vsugerovať, platilo nielen v súvis-

losti s nejakým kontingentným zákonom prírody, ale na základe matematickej nevy-

hnutnosti. Teda fakt, že 23 sa nedá vydeliť 3 bezo zvyšku, nevysvetľuje matkinu ne-

schopnosť rozdeliť rovnomerne jahody medzi svoje tri deti tak, že by ponúkol infor-

mácie o konkrétnych kauzálnych procesoch, ale tak, že ponúka informácie o svete, 

aký je z hľadiska matematickej nevyhnutnosti (Lange 2017, 20).  

Aj keď teda prijmeme Langeho spôsob, akým sa pozeráme na špecificky mate-

matické explanácie, vynára sa tu otázka, či samo konštantné počiatočné podmienky 

nie sú podmienené kontingentnými kauzálnymi zákonmi prírody. Čo by vlastne zna-

menalo, že sa predsa len v špecificky matematických explanáciách odvolávame na 

príčiny. Lange na tento druh námietky odpovedá (2013, 497), že takéto podmienky 

nie sú obsiahnuté v explananse, ale sama otázka Prečo? je postavená tak, aby sa týkala 

len nejakého fixného počtu vecí, ktorý je potom charakteristický pre vysvetlenie da-

ného faktu. V našom prípade ide o pevne daný počet detí a počet jahôd, ktorých kon-

štantné hodnoty však nie sú súčasťou explanansu.  

Podobne ako v predošlých dvoch príkladoch, ani v tomto prípade sa neodvolá-

vame na faktory, ktoré by vyjadrovali časovú zmenu. Fakt, ktorý má sprostredkovať 

explanačnú relevanciu medzi explanansom a explanandom, je výlučne matematickej 

povahy, ktorá nereflektuje zmenu z hľadiska času. Takisto môžeme povedať, že tento 

fakt má logickú štruktúru ekvivalencie v nasledujúcej forme: Matka nie je schopná 

rovnomerne rozdeliť jahody medzi svoje deti vtt počet jahôd nie je deliteľný počtom 
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detí.12 Zatiaľ je všetko v súlade s Hempelovou tézou. Čo však, ak chceme zistiť, aký 

počet jahôd a detí môžeme očakávať, keď ukážeme, že matka nie je schopná rozdeliť 

jahody rovnomerným spôsobom bez toho, aby ich nenakrájala? Môžeme si vôbec 

v rámci Langeho dištinktívne matematických explanácií klásť túto otázku? Striktne 

povedané, nie, pretože Lange (2019, 13) je zástancom explanačnej asymetrie, ktorá ju 

vlastne znemožňuje.13 Explanačná asymetria predpokladá, že počet jahôd a detí ex-

planačne predchádzajú samu udalosť, ktorá sa má vysvetliť (Lange 2017, 33). To však 

znamená, že pokus o vysvetlenie, aký je presný počet detí a jahôd za predpokladu, že 

matka nie je schopná rozdeliť jahody rovnomerne medzi deti, nie je vysvetlením, hoci 

z matkinej neschopnosti vyplýva, že počet jahôd nie je deliteľný počtom detí. Existuje 

totiž nekonečný počet čísel, kde jedno nie je deliteľné druhým, pričom akákoľvek 

takáto kombinácia vyhovuje predpokladu o matkinej neschopnosti rozdeľovať jahody 

rovnomerne. 

Náš štvrtý, a zároveň posledný príklad je vo filozofickej literatúre známy ako 

Eulerova explanácia. Presnejšie povedané, ide tu o veľmi zaujímavý a podnetný his-

torický problém v matematike s názvom Sedem mostov mesta Kráľovec, ktorého rie-

šenie ponúknuté Leonardom Eulerom viedlo v matematike k založeniu základov teó-

rie grafov a predznamenalo myšlienku topológie (Shields 2012). V roku 1736 mal 

Kráľovec štyri časti, ktoré spájalo sedem mostov. Niekomu by mohlo napadnúť, či 

možno prejsť všetkých sedem mostov tak, aby sme prešli po každom iba raz, alebo 

dokonca či možno využiť každú časť mesta a každý most iba raz. V tom čase určite 

viacero ľudí uvažovalo o tomto probléme, avšak systematickú odpoveď ponúkol Eu-

ler, ktorý, aby sa s týmto problémom popasoval formálnym a konzistentným spôso-

bom, využil abstraktné pojmy, pomocou ktorých sa mu podarilo odhliadnuť od irele-

vantných faktorov, ktoré sťažujú jeho riešenie. Išlo o pojmy vrchol a hrana, ktoré 

spolu tvoria nejaký spojený graf, pričom v takomto grafe existuje cesta medzi dvoma 

ľubovoľnými vrcholmi (Pincock 2012, 51). Keď budeme vychádzať z toho, že jed-

notlivé vrcholy reprezentujú časti mesta a jednotlivé hrany reprezentujú mosty, mô-

žeme sa pokúsiť odpovedať na otázku, či existuje taká cesta, ktorá predchádza cez 

každý most iba raz.  

Euler ukázal, že v určitých konfiguráciách mostov a častí mesta, ktoré spĺňajú 

aspoň jedno z dvoch ním navrhnutých kritérií, takáto cesta existuje. Predtým, ako sa 

 
12 Ekvivalencia neobsahuje konkrétne hodnoty preto, lebo ani v samom vysvetlení nie sú tieto hod-

noty prítomné v explananse. 
13 Uvedomujem si, že drvivá väčšina článkov na tému nekauzálnej explanácie vychádza z pravdi-

vosti tézy o explanačnej asymetrii. No na základe môjho presvedčenia má explanačná symetria svoje 

neredukovateľné miesto v diskusiách o vedeckej explanácii. Avšak z nedostatku priestoru budem 

abstrahovať od ďalšieho zdôvodňovania tohto presvedčenia.  
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pozrieme na tieto kritériá a pokúsime sa o riešenie predloženého problému, zadefinu-

jeme ešte dva dôležité pojmy. Na počesť Eulera sa používa názov eulerovská cesta 

pre takú cestu v grafe G, ktorá obsahuje každú hranu iba raz. Môže však obsahovať 

niektoré vrcholy duplicitne a môže sa začínať a končiť vo vrcholoch vi, vo, pričom vi 

≠ vo. Eulerovská cesta v grafe G, ktorá sa začína a končí vo vrchole v, pričom každý 

vrchol v takej ceste je obsiahnutý iba raz, nesie názov eulerovský cyklus. Uvedené dva 

druhy ciest sú však možné výlučne iba v nejakom eulerovskom grafe. A preto sa na 

vysvetlenie udalosti prechodu cez mosty v Kráľovci treba oboznámiť s Eulerovou te-

orémou, ktorá hovorí, že nejaký graf G je eulerovský vtedy a len vtedy, keď každý 

vrchol v G je spojený s párnym počtom hrán, alebo presne dva vrcholy v G (z ktorých 

jeden vrchol bude tvoriť začiatok cesty a ten druhý koniec) sú spojené s nepárnym 

počtom hrán (pozri Reutlinger 2017, 3; Lange 2013, 489; Pincock 2012, 51 – 53).  

Obrázok č. 1 zjednodušene ukazuje, ako vyzerala v roku 1736 časť Kráľovca. 

Obrázok č. 2 reprezentuje izomorfné znázornenie problému pomocou teórie grafov.  

 

Obrázok č. 1: Sedem mostov v Kráľovci v roku 1736 (Lange 2013, 489) 

 

Obrázok č.2: Abstraktné zobrazenie siedmich mostov Kráľovca (Pincock 2012, 52) 
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Ako môžeme vidieť na obrázku č. 2, štruktúra grafu nie je eulerovská, pretože 

ani jedna podmienka z Eulerovej teorémy nie je splnená, respektíve obe podmienky 

sú porušené, keďže každý vrchol v grafe je spojený z nepárnym počtom hrán, čo pro-

tirečí prvej podmienke a viac ako dva vrcholy sú spojené s nepárnym počtom hrán, čo 

je v rozpore s druhou podmienkou teorémy. Takýto graf môžeme teda nazvať neeule-

rovský. Z čoho plynie, že v tomto spojení mostov a častí mesta, respektíve hrán a vr-

cholov, neexistuje eulerovská cesta. Na otázku, či môžeme po všetkých siedmich 

mostoch prejsť iba raz, musíme vo svetle vyššie uvedenej úvahy odpovedať negatívne. 

Fakt, že sa nikomu nepodarilo absolvovať takúto cestu po oných siedmich mostoch 

v Kráľovci, môže byť teda vysvetlený pomocou Eulerovej teorémy. Takáto explaná-

cia je potom špecificky matematická, pretože spomínaný fakt, pokiaľ nenastane 

zmena v konfigurácii mostov alebo častí mesta Kráľovec,14 sa vždy vyskytne s nevy-

hnutnosťou.  

Lange tvrdí (2017, 8), že táto explanácia je špecificky matematická aj preto, lebo 

nevyužíva na vysvetlenie žiadne kontingentné fakty, respektíve kauzálne vzťahy. 

Teda môžeme povedať, že vyššie uvedená explanácia je aj nekauzálna. Pincock 

v práci (2012, 53) tvrdí, že reprezentácia empirických dát, ktorá sa týka konfigurácie 

mostov mesta Kráľovec, je nekauzálna aj z toho dôvodu, že v nej nie je prítomný ča-

sový parameter, respektíve nie je prítomná zmena z hľadiska času. Ako v predošlom, 

tak aj v tomto príklade sa môžeme pýtať, či udalosť, ktorá figurovala v explanande, 

môže byť použitá na vysvetlenie faktu, že kráľovecké mosty sú rozložené v určitej 

konfigurácii. Lange tvrdí (2019, 13), že nie. A je to preto, že fakty ako konfigurácia 

mostov, počet jahôd a detí a pod., konštituujú samu otázku typu Prečo?, a teda  ex-

planačne predchádzajú udalosti, ktoré sa majú vysvetliť. Tieto fakty majú fixné hod-

noty vzhľadom na prípady, ktoré sú predmetom otázok typu Prečo? (Lange 2017, 33). 

To znamená, že ani otázka Akú konfiguráciu možno očakávať za predpokladu, že nie 

je možné prejsť mostami iba raz? ani s ňou spojená explanácia, nie sú adekvátne. 

Prečo je to tak? Regularitu, na ktorú sa na tomto mieste Lange odvoláva, možno 

reprezentovať ekvivalenciou: Prejsť po konfigurácii mostov práve raz je nemožné vtt  

táto konfigurácia mostov z hľadiska jej štruktúry nie je eulerovský graf.15 Z predpo-

kladu pravdivosti tohto princípu  a z faktu, že nemožno prejsť po konfigurácii mostov 

práve raz, vyplýva, že štruktúra konfigurácie nie je eulerovská. No napriek tomu ne-

môžeme povedať, že toto vyplývanie je zároveň aj explanáciou partikulárneho javu. 

Je to z toho dôvodu, že existuje potenciálne nekonečné množstvo neeulerovských 

 
14 Počas druhej svetovej vojny zmena konfigurácie mostov nastala (Gilbert 1989, 582 – 583), čo je 

fakt, ktorý však mení celý problém. 
15 Tu platí rovnaká myšlienka ako v pozn. 11. 
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konfigurácií mostov, ktoré môžu byť vo výroku explananda, pričom explanans nepo-

máha zúžiť túto množinu na konkrétne hodnoty.  

Záver 

V tejto štúdii som stručne predstavil Hempelovu analýzu vedeckého vysvetlenia cez 

prizmu jeho D-N modelu explanácie, ktorý stojí v pozadí modernej koncepcie nekau-

zálnej explanácie. Na dôležitosť a neredukovateľnosť nekauzálnych explanácií som 

poukázal prostredníctvom štyroch známych príkladov. Bližšie som si všimol dva 

Hempelove príklady, ktoré reprezentovali prvé pokusy o legitimizovanie nekauzál-

neho vysvetľovania partikulárnych faktov. Ďalšie dva príklady ukázali, do akej miery 

sa táto koncepcia zmenila, ale aj čo si ponechala, v porovnaní s jej pôvodnou formou. 

Ako som ukázal, Lange predložil svoje charakteristické podmienky a dôvody, na zá-

klade ktorých sa rozhodovalo, či ide naozaj o nekauzálnu explanáciu alebo nie. Hem-

pel používal nanajvýš pojmy kauzality a časovej následnosti, aby v kontraste s nimi 

zdôvodňoval nekauzálnosť explanácie partikulárneho faktu, zatiaľ čo u Langeho sa 

objavuje pojem matematickej nevyhnutnosti, ktorý vystupuje v dištinktívne matema-

tickej explanácii. Aj keď každý z autorov pristupoval osobitým spôsobom k tomu, ako 

vymedziť druh nekauzálnej explanácie v ponúknutých rekonštrukciách, jedna črta 

týchto prístupov je spoločná. Všetky štyri príklady sa totiž zaoberajú explanáciou 

faktu, ktorý je súčasťou takého fyzikálneho systému, respektíve takej reprezentácie 

empirických dát, pri ktorej nemožno povedať, že jej časový vývoj je prítomný alebo 

inak relevantný v danej explanácii. A všeobecný výrok, ktorý má sprostredkovať ex-

planačnú relevanciu medzi explanansom a explanandom, je v každom príklade z hľa-

diska predloženej analýzy identifikovateľný ako zákon koexistencie. Avšak rozdiel je 

v tom, že u Langeho nie každé logické vyplývanie výroku explananda z výrokov ex-

planansa znamená zároveň aj vysvetlenie faktu či udalosti. A to aj napriek tomu, že 

jeho rekonštrukcie explanácií spĺňajú Hempelove podmienky adekvátnosti vysvetlenia 

R2 a R3. 
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