
1   FAKE NEWS (FN a špatná logika (Seriál, č.1).
2   
3   EU nás před nimi varuje a řeší to tím, že za naše peníze nám pak pořídí jejich 

seznam :-) Ale vážně, FN jsou ovšem zaměřené nejen na totální blbce, ale i na 
lidi, kteří si myslí, že umí uvažovat logicky. FN ale nevymýšlejí žádní blbci a proto 
se proti nim musí bojovat mozkem (pochopitelně jen tam, kde nějaký je :-).

4   
5   Napsal jsem kdysi 2 knihy o logice, které jsou zdarma ke stažení zde:
6   UMÍME LOGICKY MYSLET?
7   http://hurontaria.baf.cz/BETA/logickya.pdf
8   UMÍME SAMOSTATNĚ MYSLET?
9   http://hurontaria.baf.cz/BETA/mysleta.pdf

10   
11   Ovšem tehdy ještě kolem nás nevířily prach ony strašidelné FN. Moje knihy sice 

podávají základy logiky i způsoby, jak zdánlivě logiku "ošidit", ale svět opět 
pokročil trochu dál, i to klamání je dnes rafinovanější. Navíc jsou FN v době 
zpráv o koronavirusu daleko víc nebezpečné. Rozhodl jsem se zde uvést nový 
seriál,, který by měy být aktuálním doplňkem obou knih (které ale nejsou 
podmínkou k porozumění tohoto seriálu).Tak tedy -

12   
13   FAKE NEWS.
14   Už název je nepřesný: nejde jen o lživé (fake) zprávy, ale o celou propagandu, 

založenou hlavně na klamné logice. Stokrát opakovaná lež totiž už dneska platí 
jen na primitivy a fanouše EU. Normálně uvažující člověk takové fejky - jako 
třeba "Včera vybuchla na Havaji sopka Vesuv" - hned poznají. Proto se spíše 
dávají logická "zdůvodnění" nějakého tvrzení, často velmi chytře vymyšlená, 
ovšem se zcela chybným závěrem. V mých knihách uvádím desítky jejich 
kategorií, tady se ale nebudu opakovat. Soustředím se jen na ty, které jsou 
nejběžnější a nejvíce aktuální .

15   
16   Tak především: FN pak dělíme na
17   OMYL- plést se může každý, ale u profesionála je to velká ostuda
18   KLAM - to je prostě podvod, má už v sobě skrytý účel, t.j. klamat. Tak např. 

zatajení, to už většinou není jen omyl, i když zdánlivě to není ani lež
19   BLUD - je klam, který se opakuje tak dlouho, až zabere (např. až se z něho 

vytvoří nová fáma či politická strana :-)
20   Úmyslně nedělím FN na ty, co mají dobrý úmysl - lež je lež, i když následky 

mohou být různé. Bylo by omylem si myslet, že některá strana vůbec neklame - 
ta jen asi klame málo :-) . Budu se zde tedy zabývat hlavně dnešní 



komplikovanou situací a to klamy "logickými" a snažit se ukázat, jak či kde jsou 
nelogické.

21   
22   Většinou jde o dva ( či více) předpokladů (P) a jen jeden závěr (Z). Chyba může 

být tedy ve kterémkoli z předpokladů nebo v závěru či dokonce může být chyb 
více. Tak napřklad:

23   P1 - naše sousedka je husa
24   P2 - všechny husy mají křídla
25   Z - naše sousedka má křídla
26   Jistě jste uhodli , kde je chyba - ty by platilo, kdyby naše sousedka byla opravdu 

husa a ne "husa". Můžete namítnout, že v nebi by ta křídla mohla mít - ale jistě 
ne proto, že je husa :-).Ano, ano, slibuji, že další příklady budou těžší. tak hned 
jeden:

27   
28   P1 . na koronavirus umírají většinou lidé nad 60 let
29   P2 - já jsem ale mladší
30   Z - takže se bát nemusím
31   
32   (řešení a pokračování příště)
33   


