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3. Malý čtverec

V tomto článku stručně shrneme pravidla, podle nichž znázorňujeme výroky pomocí 
kladení knoflíků na „malý čtverec“, tj. na čtverec v dolní části hrací plochy, kterou jste 
si vytiskli nebo namalovali na začátku. 

Zároveň domluvíme, jak můžete čtverec s knoflíky popisovat v diskusi na tomto 
blogu, aniž byste museli posílat obrázky v elektronické formě. 

Zde je ten čtverec:

obr. 3-1

Oproti tomu, co jste si vytiskli nebo namalovali na začátku, jsme zde navíc přidali 
zelené nápisy, které vám pomohou snadno popisovat desku s knoflíky. Například 
desku 

obr. 3-2

byste zaznamenali:

y: bílý
xy': bílý
x'y': černý.

Všimněte si, že knoflík uvedený jako první není uvnitř některého z kvadrantů (4 
čtverečků, na něž je čtverec rozdělen), ale tento bílý knoflík je umístěn na „plotě“ 
mezi dvěma čtverečky. Hned si vysvětlíme, co to znamená, a z toho vysvětlení 
okamžitě pochopíte, že na plotě budeme vídat sedět jen bílý  knoflík a že v takovém 
případě budou obě políčka, která ten plot odděluje, prázdná.
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Co to tedy všechno znamená? Čtverec, jak ho vidíte na obr. 3-1 bude znázorňovat 
určitou množinu prvků – budeme jí říkat univerzum – a dvě vybrané vlastnosti x a y.
Symbol x'  znázorňuje negaci (popření) vlastnosti x, to znamená, že daný prvek má 
vlastnost x' tehdy a jen tehdy, jestliže nemá vlastnost x.

Jestli vám to připadá příliš učené, nelekejte se, jednoduchý příklad to vysvětlí. 
Vrátíme se k „detektivnímu“ příkladu, který už jsme použili. V něm je univerzem 
určitý okruh lidí podezřelých ze spáchání vraždy na zámku. Chystáme se vyslovit 
tvrzení, které se týká dvou vlastností (atributů) těchto lidí. První vlastnost je: v době 
vraždy byl(a) na zámku. Druhá vlastnost je: má alibi. Negace první vlastnosti zní: v 
době vraždy nebyl(a) na zámku. Podobně negace druhé vlastnosti je: nemá alibi.

Obrázek 3-1 připomíná, že jsou celkem 4 možnosti odpovědi na otázku zda daný 
prvek má vlastnost x a vlastnost y:

• levý horní kvadrant odpovídá těm prvkům, které mají vlastnost x i vlastnost y 
– označujeme to xy;

• pravý horní kvadrant odpovídá prvkům, které mají vlastnost x a nemají 
vlastnost y - označujeme to xy';

• levý dolní kvadrant odpovídá prvkům, které nemají vlastnost x a mají vlastnost 
y - označujeme to x'y;

• pravý dolní kvadrant odpovídá prvkům, které nemají vlastnost x ani  vlastnost 
y - označujeme to x'y'.

Jestliže nyní do některého kvadrantu položíme bílý knoflík, tvrdíme tím, že aspoň 
jeden prvek univerza do tohoto kvadrantu patří. Jestliže do toho kvadrantu položíme 
černý knoflík, tvrdíme tím naopak, že ani jeden prvek univerza do tohoto kvadrantu 
nepatří. Jestliže do kvadrantu nepoložíme žádný knoflík, netvrdíme o tom kvadrantu 
ani jedno ani druhé – protože to nevíme, nebo to třeba nepovažujeme za důležité.

Následující obrázek 3-3 (s nímž jsme se setkali už minule pod označením 2-1)

obr. 3-3

tedy vyjadřuje výrok: „Mezi podezřelými je někdo, kdo byl na zámku a nemá alibi.“

Jak ten obrázek zapíšete, když o něm budete chtít diskutovat na blogu (nebo si 
zkontrolovat výsledek cvičení) a nebudete se chtít zdržovat vyráběním elektronické 
verze obrázku? Napište to takhle:

• univerzum: osoby podezřelé z vraždy na zámku,
• x = byl(a) v době vraždy na zámku,
• y = má alibi,
• xy': bílý.
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Už tedy jen zbývá posvítit si na knoflíky sedící na plotě.  

Jak to vypadá s výrokem „Některý prvek univerza má vlastnost y“? Neříkáme, zda má 
nebo nemá vlastnost x. V takovém případě posadíme bílý knoflík na plot mezi levý 
horní a levý dolní kvadrant, jak to vidíme na obr. 3-2. Možná časem získáme 
dodatečné informace, které knoflík přimějí, aby z plotu slezl do jednoho  sousedního 
kvadrantu (nebo do obou), ale teď ty informace nemáme, proto knoflík sedí na plotě.

Kam posadíte bílý knoflík, budete-li chtít vyjádřit analogické výroky?
• „Některý prvek má vlastnost x.“
• „Existuje prvek, který nemá vlastnost x“ - jinými slovy: „Některý prvek má 

vlastnost x'.“
• „Existuje prvek, který nemá vlastnost y“ - jinými slovy: „Některý prvek má 

vlastnost y'.“

Teď už také můžete promyslet, proč můžete předpokládat, že sedí-li bílý knoflík na 
plotě mezi dvěma kvadranty, budou ty kvadranty prázdné.

Jak je to s výrokem „Žádný prvek univerza nemá vlastnost y“? Kvůli tomuto výroku 
nepotřebujeme umisťovat knoflík na plot. Odpovídá mu umístění černého knoflíku do 
levého horního a současně i do levého dolního kvadrantu.

Teoreticky bychom mohli posadit na plot i černý knoflík, ale rozmyslíte-li si, jak 
komplikovanému výroku by to odpovídalo, nepřekvapí vás, že té možnosti nebudeme 
využívat.
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