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Postup

• Kauzální vztah zachycený pomocí postačujících 
a nutných ontologických podmínek

• Kauzální závislost jako kontrafaktuální závislost

výhody

protipříklady (kontrafaktuální závislost 
nestačí a kontrafaktuální závislost není 
nutná)



D. Hume (1711–1776). 

David Hume An Enquiry Concerning Human 
Understanding. (Of the Idea of necessary 
Connexion)

Similar objects are always conjoined with similar. Of 
this we have experience. Suitably to this 
experience, therefore, we may define a cause to be 
an object, followed by another, and where all the 
objects similar to the first are followed by objects 
similar to the second…



Příčina jako postačující/nutná 
ontologická podmínka

Petr zastřelil Pavla
Petr způsobil smrt Pavla  
Postačující příčina: Petrovo vystřelení
Nutná příčina: selhání životně důležitých orgánů (přispívající příčina)

Jelikož Petr vystřelil, pak Pavel zemřel
Logické/ontologické podmínky

Petr zmáčkl spoušť a vyšla kulka
Pistole byla správně namířená nabitá a funkční     Pavlova smrt
Petrovi nic nebránilo zmáčknout spoušť
Okolnosti (viditelnost, přírodní zákony, absence překážek)

Nutné ontologické podmínky:
Jestliže Pavel zemřel, pak….
Petrovo vystřelení: Ceteris paribus postačující ontologická podmínka



J. L. Mackie (1917-1981)

The Cement of the 
Universe: A Study of 
Causation, Clarendon
Press 1974



INUS

Insufficient but Necessary parts of a condition 
which is itself Unnecessary but Sufficient for their 
effects

Petr zmáčkl spoušť a vyšla kulka (Petr vystřelil)
Pistole byla namířená nabitá a funkční   smrt
Petrovi nic nebránilo zmáčknout spoušť
Okolnosti (viditelnost, přírodní zákony, žádné 
překážky…)



D. Hume

David Hume An Enquiry Concerning Human 
Understanding. (Of the Idea of necessary Connexion)

Similar objects are always conjoined with similar. Of this 
we have experience. Suitably to this experience, 
therefore, we may define a cause to be an object, 
followed by another, and where all the objects similar to 
the first are followed by objects similar to the second. Or 
in other words where, if the first object had not been, 
the second never had existed.



David Lewis (1941-2001)

Counterfactuals, Harvard University 
Press 1973

"Causation" The Journal of 
Philosophy vol. 70/no. 17, 1973

kontrafaktuál
Kdyby platilo A, potom by platilo B
Kdyby bývalo platilo A, potom by 
platilo B
Kdyby Petr nevystřelil, Petr by 
nezemřel



D. Lewis, sémantika kontrafaktuálů

Základní myšlenka: 

A → B je pravdivý právě tehdy, když v možném světě, v němž platí A a který 
je co nejvíce podobný aktuálnímu světu (nakolik to dovoluje pravdivost A), 
platí B.   

Možné světy lze uspořádat relací podobnosti vůči aktuálnímu světu (úplné 
uspořádání, tranzitivní)

A → B je pravdivý, právě tehdy, když buď v žádném světě není A pravdivý, 
nebo nějaký svět, v němž platí A a B je podobnější aktuálnímu světu, než 
každý možný svět, v němž platí A, ale neplatí B.



Relace podobnosti

Priority rules: 
(1) It is of the first importance to avoid big, 

widespread, diverse violations of law; 
(2) It is of the second importance to maximize the 

spatio-temporal region throughout which 
perfect match of particular fact prevails; 

(3) It is of the third importance to avoid even small, 
localized, simple violations of law; 

(4) It is of little or no importance to secure 
approximate similarity of particular fact, even in 
matters that concern us greatly.



Counterfactual dependence and causal
dependence

Událost E kontrafaktuálně závisí na jiné události C, 
právě tehdy, když C → E a ~ C → ~ E.
Pokud C a E ve skutečnosti nastanou, C → E je v 
Lewisovské sémantice automaticky pravdivý, takže 
kontrafaktuální závislost se redukuje na ~ C → ~ E.
Skutečná událost E kauzálně závisí na (jiné) 
skutečné události C právě tehdy, když E 
kontrafaktuálně závisí na C.
Zdá se, že „C je příčinou (působí) E” lze definovat 
jako
„E kauzálně  závisí na C”.



Výhody: Prevention



Prevention

Negativní kauzalita: Jedná se o případ kauzality? 
Ano, A působí ne E

Kdyby nebylo A, nebylo by ne E

Kdyby Karel nezasáhl, nebyl by Pavel živý 
(neusmrcen)

„Transfer of energy accounts“ zde selhávají



Double prevention



Double prevention

„Kdyby nebylo A, pak by nebylo E“ je pravda, 
protože platí „kdyby nebylo A a kdyby nebylo C, 
nebylo by E“

Problém pro „regularity accounts“:

Činnosti A a C se pravidelně nevyskytují spolu 
(ve vztahu k E), ani C se nevyskytuje pravidelně 
ve vztahu k E 



Problémy: Je kontrafaktuální závislost 
postačující podmínka kauzální závislosti?



Backtracking counterfactuals nejsou 
pravdivé

Problém: kontrafaktuální závislost E na B, ale ne 
kauzální
Řešení: není zde kontrafaktuální závislost E na B

Zpětný kontrafaktuál
Kdyby ne E, pak ne C

Kdyby nebylo B, pak by nebylo E
Je pravda, protože
Kdyby nebylo B, pak by nebylo C



Je kontrafaktuální závislost nutná pro kauzální závislost? 
Early preemption



Early preemption - řešení

Problém: Kdyby nebylo C, pak by bylo E, protože je zde 
záložní příčina A
Je zde kauzální závislost, ale ne kontrafaktuální

Řešení:
Události individuovány příčinami (kruhové, musíme mít 
individuaci událostí nezávislou na kauzalitě)
Postupná (stepwise) kontrafaktuální závislost
Kdyby nebylo C nebylo by E právě tehdy, když
Kdyby nebylo C, nebylo by D  a
Kdyby nebylo D, nebylo by E



Late preemption



Late preemption - řešení

Problém: neplatí Kdyby nebylo C nebylo by E

Není kontrafaktuální závislost, ale je kauzální

Řešení: fragility – časová indexace

událost způsobená C a událost, která by 
byla bývala způsobená A nejsou jednou    
a touže událostí



Overdetermination



Overdetermination

Problém: neplatí kdyby nebylo C nebylo by E

Není kontrafaktuální závislost, ale je kauzální

Řešení: koherence overdetermination

událost způsobená C a událost   
způsobená A a C nejsou jednou a toutéž 
událostí





Děkuji za pozornost


