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Předmět: L O G I K A
Charakteristika předmětu:
Cílem kursu logiky je zprostředkovat základní přehled o problematice a podstatě logiky, a to jak logiky filosofické, tak matematické i klasické, arci na úrovni
zcela elementární. Žák se seznámí se s různými přístupy k logické problematice a základními principy nejběžnějších logických systémů – logiky výrokové a
predikátové logiky prvního řádu. Vzhledem k výběrovému charakteru předmětu a jeho interdisciplinární povaze je vhodné jeho náplň přizpůsobovat zájmům a
oborové orientaci aktuální skupiny žáků. Proto jsou tematické okruhy rozděleny na stálé a rozšiřující; stálá témata jsou realizována vždy, z rozšiřujících se
vybírají pouze některá.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Předmět spadá do vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Občanský a společenskovědní
základ.
Kurs je určen pro studenty sexty, 2. A, septimy a 3. A.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 vede žáky k samostatnosti v myšlení, pochopení obecných problémů
 vede žáky ke schopnosti reflektovat své myšlenkové procesy
 posiluje schopnosti obhajovat vlastní názory
 vytváří pozitivní vztah žáků k abstraktnímu myšlení
 při objasňování problémů využívá multimediální techniky
 vede žáky k uplatnění individuálních předností
 navozuje co nejlepší atmosféru při výuce
 rozvíjí u žáků smysl pro zodpovědnost
 vede žáky k práci s odborným textem
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
Problematika logiky souvisí zejména s filosofií, českým jazykem a literaturou, matematikou, dějinami kultury a informatikou.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
- Sociální komunikace
- Morálka všedního dne
- Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Žijeme v Evropě
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SEXTA, 2. A, SEPTIMA, 3. A
učivo

výstupy

ZÁKLADNÍ UČIVO
ZÁKLADNÍ POJMY LOGIKY
 Předmět logiky.
 Vymezení logiky vůči gramatice a psychologii.
 Logické systémy
 Pojem: obsah a rozsah
 Smysl a význam, intenze a extenze.

Žák:
 charakterizuje předmět a cíle logiky
 kritizuje psychologismus v logice
 objasní rozdíl mezi logickým a lingvistickým
pojetím jazyka
 vyloží tradiční pojetí rozsahu a obsahu pojmu a
vysvětlí jeho nedostatečnost
 vysvětlí smyslu a význam výrazu
 odliší smysl a význam u jednotlivých kategorií
pojmů

VÝROKOVÁ LOGIKA
 Výrok
 Logická funkce
 Funkční úplnost výrokové logiky
 Tabulková metoda.
 Tautologie a kontradikce.
 Syntax výrokové logiky.
 Axiomatický systém výrokové logiky.
 Některé zákony výrokové logiky



PREDIKÁTOVÁ LOGIKA
 Universum diskursu
 Predikát. Arita predikátu.
 Kvantifikátory
 Syntax predikátové logiky
 Základní principy sématiky predikátové logiky:
valuace, interpretace
 Některé zákony predikátové logiky



ROZŠIŘUJÍCÍ TÉMATA
LOGICKÉ PARADOXY
 Pojem paradoxu
 Některé známé paradoxy
 Paradox lháře a jeho varianty
 Gödelova věta o neúplnosti
 Ostrovy lhářů















průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

SV – souvislost s psychologií, sociologií, kulturní
antropologií (průběžně)

tabulkou charakterizuje všechny binární logické Fi – teorie vědy
funkce a vysvětlí jejich vzájemné vztahy
definuje běžné unární a binární logické funkce
pomocí Peirceova operátoru (NOR)
tabulkovou metodou vyhodnotí pravdivostní
podmínky složeného výroku
objasní
rozdíl
mezi
syntaktickým
a
sémantickým přístupem k logice
provede jednoduchá odvození nových výroků
pomocí známých zákonů
definuje dobře utvořenou formuli predikátové D – dějiny Židů
logiky
neformálně objasní pojem predikátu a jeho
sémantickou interpretaci
v konkrétních příkladech aplikuje jednoduché
zákony
predikátové
logiky
(negace
kvantifikátoru, záměna kvantifikátorů aj.)
vysvětlí pojem paradoxu
vysvětlí některé známé paradoxy
vysloví Gödelovu větu o neúplnosti (v
neformální formulaci) a objasní její logické a
epistemologické důsledky
řeší jednoduché úlohy o ostrovech lhářů

M – množiny, výroková logika
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MODÁLNÍ LOGIKA
 Mody soudů v aristotelské logice.
 Syntaktický přístup k modální logice a jeho
nedostatečnost
 Pojem možného světa a jeho explikace
 Sémantiky možných světů



DEONTICKÁ LOGIKA
 Deskripce a preskripce
 Lze přiřazovat preskripcím pravdivostní
hodnoty?
 Problémy systémů deontické logiky.
 Logika a etika.










vysvětlí hlavní filosofické problémy spojené s
modalitami
explikuje pojem možného světa
definuje pojmy možnost a nutnost syntakticky i
sémanticky
provádí jednoduchá odvození v modální logice

Fi – Aristotelés

vysvětlí specifické postavení preskriptivních vět
argumentuje
pro
a
proti
přiřazování
pravdivostních hodnot preskriptivním větám.
vysvětlí
význam
deontické
logiky pro
filosofickou i praktickou etiku.

Fi - etika

