
FAKE NEWS (FN a špatná logika (Seriál, č.3a, zadání pro část 4)).

Starší díly najdete na:

http://hurontaria.baf.cz/FAKE/fake.htm

PŘÍKLAD PRO část 4:  prodiskutujte závěry

"Výzvy jedenácti: lékaři Univerzity Karlovy veřejnosti", z 21 dubna 

2020, celý text najdete na serveru  Univerzity Karlovy

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=10013&locale=cz

 Vybral jsem pro Vás z celého dopisu jen patřičné předpoklady a 

závěry, zatím tedy zatím jen tři první, tj. a), b), c),  abychom  se 

tomu mohli 

věnovat víc.  Zbytek (d),e),f) bude diskutován ještě později. 

=================

 ZÁVĚRY  - cituji zde z dopisu, závěry jsou vlastně požadavky 

pisatelů a jsou uvedeny hned na začátku ( označení písmeny jsem 

provedl sám, kvůli lepší identifikaci )

"V zájmu zachování zdraví a prosperity naší země je nezbytné:

a)   ukončit nouzový stav ke 30. dubnu 2020 

b)   obnovit dostupnost zdravotní péče pro všechny občany v plné 

šíři 

c)   obnovit výuku na základních, středních a vysokých školách v 

průběhu měsíce května 2020 

=================

Kvalifikace: "V našem stanovisku vycházíme z aktuálních 

epidemiologických dat, znalostí, faktů, expertíz a také z našich 

odborných i praktických zkušeností a poznatků." To je sice také 

předpoklad, ale ten je jistě u profesorů KU nadbytečné citovat - 

jinak by asi dopis nepsali. 
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A následují

PŘEDPOKLADY ,jsou  v sekci, co následuje  a cituji je podle tam 

očíslovaných odstavců. Uvádím je název odstavce, data zde 

nerozpisuji, najdete je v dopise na adrese nahoře. Dopis neuvádí, 

který předpoklad je pro který závěr, takže je budeme muset znovu 

nejprve roztřídit. V řešení pak  ta data, která jsou pro který bod 

důležitá, uvedu detailně. 

1) JE NUTNÉ CO NEJDŘÍVE OBNOVIT PLNOU LÉKAŘSKOU PÉČI PRO 

VŠECHNY OBČANY

2)  ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM NEZKOLABOVAL A NEZKOLABUJE POD 

NÁPOREM PACIENTŮ S COVID-19

3) KORONAVIRUS NEZVÝŠIL PŘIROZENOU ÚMRTNOST V ČR

4) (NE) ZÍSKÁNÍ KOLEKTIVNÍ IMUNITY 

5/ STARŠÍ OBČANÉ POTŘEBUJÍ BEZPEČNÝ SOCIÁLNÍ KONTAKT, NE 

ABSOLUTNÍ KARANTÉNU

6/ NEJDE JEN O ZDRAVÍ FYZICKÉ A DUŠEVNÍ, ALE I O ZDRAVOU 

EKONOMIKU A DEMOKRACII"

==================

V konečném odstavci  "ZÁVĚREM"  se víceméně jen všeobecně  

vysvětluje, proč byl dopis napsán, a sice:  " . . .médii sycený 

emocionální náboj současné situace je třeba korigovat 

podloženými fakty a s ohledem na ně a na možné celospolečenské 

důsledky a dopady krizových opatření je nutné co nejdříve konat a 

urychlit strategii státu v návratu k normálnímu životu. "

(Tak tady to máte - řešení a pokračování příště, v díle 4.  ) 
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