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FALLACY (aneb LOGICKÉ OMYLY, KLAMY A BLUDY) (Nový seriál, pokračování č.1)
Stáhněte si první pokračování na.
http://hurontaria.baf.cz/FALLACY/fallacy1.pdf
Starší seriály najdete na:
http://hurontaria.baf.cz/FAKE/fake.htm
-----------------------------------------------------------Tento seriál jde přímo na kořen věci: nám, kteří jsme obětmi "fake news"
poslouží jako detektivní příručka pro hledání fejků, zatímco těm, co fejky tvoří,
může být varováním, že už ty jejich "fígly" známe. My je totiž sami často
používáme, aniž bychom si uvědomovali, že to jsou vlastně hříchy proti logice.
Používají je hlavně politici, ale ti se s tím už jaksi rodí v kolébce. My ostatní na
ně narazíme všude: v diskuzích , v TV, na internetu i po hospodách (než je
zavřeli, ale to bylo tuším z jiného důvodu :-).
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11 Někdy je chyba třeba jen v podání, např. Galileovo "A přece se točí!". Ano jde o
naši Zemi, ale kolem čeho se točí? No přece kolem Slunce, ne? A vidíte, ono to
není pravda. Země kolem slunce jen OBÍHÁ, dokonce v elipse, ale TOČIT se může
jen kolem své vlastní osy! Ona se sice také navíc otáčí, právě kolem své osy
(noc a den), ale za to samotné točení Země kolem osy by Galilea nesoudili - jim
šlo o to, že oběhem kolem Slunce by ztratila Země svou pozici centra Všehomíra
bůhví kde by potom bylo nebe . . .:-).
12 ========
13 Ale k věci: proč tady tak rozlišuji logické chyby (anglicky: fallacies) na tři
kategorie? Hlavně podle účelu: OMYL může udělat každý, někdy i neúmyslně.
KLAM je ovšem úmyslný podvod a BLUD je klam, který se opakuje tak dlouho,
až se z něho vytvoří něco jako nové náboženství nebo další politická strana :-).
14
15 "Fake news" jsou právě ty klamy a bludy - jsou to úmyslné lži, které se jejich
autoři snaží "ospravedlnit logikou". Razím zde pro tyto "přehmaty" nový název
ALOGIZMY, tedy něco, co sice zní logicky, ale v podstatě to logické není. Nu a v
této "kuchařce" jsou právě recepty na jednotlivé alogizmy . . .
16
17 V literatuře se uvádějí desítky různých alogizmů, ale my si je tu sdružíme jen do
osmnácti skupin a já zde uvádím jejich české názvy, které ale nejsou celkem
příliš standardizované a proto uvádím v závorce i anglický název. Nu a o těch
všech bude tento seriál. . .
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ALOGIZMY
1) Dvojsmyslnost, neurčitost (Ambiguity)
2) Chybná analogie, přirovnání (Analogy)
3) Odvolání se (Appeal)
4) Aristotelových 13 chyb ( 13 Arisatoteles Fallacies)
5) S uvedením výroku či tvrzení (Assertive)
6) S předpokladem, s převzetím (Assumptive)
7) Útok (Attack)
8) Všeobecnost, zběžnost (Causal)
9) S odvozením, s dedukcí (Deductive)
10) S rozptýlením, odvedením pozornosti (Distraction)
11) Falešné, přímo s úmyslem klamat (Falsehood)
12) Induktivní, přenosem ze specifického na všeobecné (Inductive)
13) Jazykové (Linguistic)
14) Závěr, který z daných fakt neplyne (Non-sequitur, nu tohle je v latině :-)
15) Neúplná platnost, neplatnost (Relevance)
16) Sylogistické (Syllogistic, viz minulý seriál o kategorických omylech)
17) Zastrašovací (Threat)
18) Jiné (Others)
U každé skupiny (1 az 18) bude navíc i několik podskupin (označených písmeny),
každá pokud možno I s příkladem. Těm, co to nechtějí studovat moc do detailu,
je právě určen tento seriál. Více jsem se tomu ještě věnoval v mých knihách,
které jsou ke stažení zdarma zde:
UMÍME DISKUTOVAT?
http://hurontaria.baf.cz/BETA/diskutovata.pdf
UMÍME LOGICKY MYSLET?
http://hurontaria.baf.cz/BETA/logickya.pdf
UMÍME SAMOSTATNĚ MYSLET?
http://hurontaria.baf.cz/BETA/mysleta.pdf
MALÁ FILOZOFIE
http://hurontaria.baf.cz/BETA/fil.pdf
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49 Příště tedy začínáme s prvnímI dvěma alogizmy . . .
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