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pačitém postoji vůči marxistické filosofii, tak také v rezignovaném postoji vůči 
filosofii našeho století, jež se — podle autorova hodnocení — nedá měřit a srovnávat 
s filosofií 19. století (viz str. 145). Přes všechnu snahu autora nelze říci, že by toto 
hodnocení překonávalo plně dojem, že není poplatné pouze subjektivnímu měření 
soudobou filosofií předkládaných výsledků. Přehled jednotlivých škol nemarxistické 
filosofie je naopak dosti úplný, i když se omezuje často na výčet jmen. Autor se 
zaměřuje převážně na filosofickou literaturu, publikovanou německy. Odůvodňuje 
tento výběr praktickými hledisky — jeho kniha je určena především německé jazy
kové oblasti — nicméně na mnohých matech pociťujeme toto omezení jako jistou 
újmu, kterou podtrhuje jinak důkladný a obsažný seznam literatury, rovněž omezený 
na díla napsaná v němčině nebo do ní přeložená. 

Závěrem je možno říci, že Austedovu knihu o moderní filosofii je možno číst 
s užitkem jako pokus o systematiku soudobé filosofie. Výhrady, které jsme vůči ní 
formulovali, nezbavují Austedovu knihu hodnoty, nicméně jí určují jisté, po našem 
soudu dosti výrazné meze. 

Petr Horák 

Hintikka J., Suppes P., eds: Information and inference: D. Riedel P. C , Dordrecht— 
Holland 1970, VII + 336. 

Lví podíl na výběru i zpracování jednotlivých příspěvků má finská logická škola 
(Hintikka, Hilpinen, Pietarinen, Tuomela). Dalšími autory jsou R. Rosenkrantz, Z. Do-
motor, D. Jamison, D. Lhamon a P. Suppes. Ústředním tématem sborníku je pojem 
sémantické informace a probabilistické metody empirických teorií. Sborník má čtyři 
oddíly: Informace a indukce (zde Hintikkova stať o sémantické informaci, Jamisonova 
stať o bayesovské informaci, Rosenkrantzova stať o experimentování chápaném jako 
komunikace s přírodou), Informace a některé problémy vědecké metody (zde Hilpi-
nenova stať o informaci získané pozorováním, Pietarinenova stať o kvantitativních 
nástrojích vyhodnocování vědeckých systematizací a Domotorova stať o kvalitativní 
informaci a strukturách entropie), Informace a učení (zde jediná stať od Jamisona, 
Lhamonové a Suppese o učení a struktuře informace), Nové aplikace pojmů informace 
(zde Hintikkova stať o povrchové informaci a hloubkové informaci a společná stať 
Hintikkova a Tuomelova „K obecné teorii pomocných pojmů a definovatelnosti 
v teoriích prvního řádu"). Jmenný a věcný rejstřík. 

Psát podrobnou recenzi by znamenalo zaujmout zasvěcené stanovisko ke všem 
statím. Stojí za povšimnutí, že sborník reprodukuje vlastně výzkumy ve zvláštní 
disciplíně, kterou bychom snad váhavě mohli označit jako metodologii empirických 
věd. Tato disciplína nekonkuruje filosofické metodologii (je speciálnější) a nelze ji 
redukovat na soubor dílčích technik jednotlivých věd. Rada zajímavých výsledků 
a stálý rozvoj této disciplíny by měl být podnětem k zamyšlení, zda by této oblasti 
výzkumů neměla být věnována větší a hlavně systematická pozornost i na našich 
vysokých školách. 

Journal of Philosophical Logic, Vol. 1. No. 1, 2, 3/4. (Editor-in-Chief: Bas C. van 
Fraassen. D. Reidel P. C , Dordrecht—Holland 1972.) 

Rada problémů soudobé filosofie je spjata s řešením problémů logické analýzy 
jazyka vůbec a vědeckého jazyka zvláště. Ze toto konstatování není svázáno s extrém
ními stanovisky novopozitivismu, je zřejmé a lze to i po vnější stránce doložit 
noukazem na zvýšenou pozornost, jaká je těmto problémům věnována v sovětské 
literatuře, zejména v posledních ročnících časopisu Voprosy filosofii. 

Výrazem úsilí zpracovávat speciálně takovou logickou problematiku, která je 
inspirována otázkami, jež klade filosofie vůbec a filosofie vědy zvláště, je založení 
nového časopisu věnovaného této problematice. Bylo by jistě možné postavit se kri
ticky k názvu - shora charakterizovaného proudu, totiž k názvu „filosofická logika", 
ale domnívám se, že rozhodující je zpracovávání uvedených problémů a že otázka 
názvu není otázka meritorní. 

Ročník 1972 je věnován rozsáhlé problematice, která je filosofickými problémy 
bud přímo inspirována, nebo je pro ně alespoň nepřímo relevantní. V prvních dvou 


