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FALLACY (aneb LOGICKÉ OMYLY, KLAMY A BLUDY) (seriál, pokračování č.6.)
Dnes opět pokračujeme s dalšímy dvěma alogizmy:
7) ÚTOK (ATTACK)
8) PŘÍČINNOST (CAUSALNÍ) 7) ÚTOK (ATTACK)
================
7) ÚTOK

7a) ZLOST - Zloba použitá jakožto zbraň. Příklad: Ty mě prostě nenávidíš! Co si to
dovoluješ? Nebo kategorický zákaz: Já to prostě nesnesu!
9 Obrana: Tohle je diskuze, ne divadlo s emocem.
10
11 7b) ZESMĚŠNĚNÍ 12 Posmívat se prohlášení či požadavku druhé osoby. Příklad: Že se ti to nikdy nestalo?
Ale to je směšné! Nebo: Jak bys v tom prosím tě vypadal?
13 Obrana: No vypadal bych as jako ty :-)
14
15 7c) ÚTOK NA OSOBU - Jde o to, odlákat pozornost jinam nebo snižovat prohlášení
druhého.
16 Příklad: ten už se mýlil tolikrát, že se to nedá spočítat! Nebo: kdo ti to bude věřit?
17 Obrana: už nemáte argumenty, tak napadáte osobu, protože je to snadné.
18
19 7d) PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK - Jednoduchá metoda, jak zamaskovat, co je důležité a
co ne.
20 Příklad: Kde jste to slyšel? Kdo to říkal a kdy? Proč by to mělo platit právě v tomto
případě? A co když to neplatí, co pak?
21 Obrana: Chcete se bít na pistole nebo naan kordy? Radši se držte věci.
22
23 7e) PORUŠENÁ KONZISTENCE 24 např. předtím tvrdit něco jiného než pak.
25 Příklad: Doktoři kvitovali a teď by chtěli zpátky?
26 Obrana: Asi o tom nepřemýšleli, to asi mají od vás.
27
28 7f) OTRÁVENÁ STUDNA 29 Diskreditovat osobu ještě než promluvila.
30 Příklad: Tonda mu to nasliboval a nikde nic.
31 Obrana: Jak tohle víte? Od detektivní kanceláře?|
32
33 7g) POLITICKÁ KOREKTNOST 34 Nesouhlasíš-li, nejsi pokrokový.
35 Příklad: Všichni chceme ochránit přírodu, takže tepelné odpustky se musí vnutit.
36 Obrana: Snad ne těm, co je vybírají? Nebo: to je metoda ještě ze starého Rakouska?
37
38 7h) SLAMĚNÝ STRAŠÁK (strawman) 39 Napadnout slabý, ale nepodstatný argument.
40 Příklad: Když zaplatíme učitelům,musíme zaplatit i hasičům. Chcete snad, aby vám

nechali dům shořet?
41 Obrana: Jste trochu vedle, hasič neučí, ale hasí. . .
42 =============================
43 8) PŘÍČINNOST (KAUSÁLNÍ) </B></CENTER> <BR>
44
45 8a) TO CHCE OTÁZKU - Podobně jako 6 c). Důkaz v kruhu pro dokázání
předpokladu Příklad: Franta to řekl a ten by nelhal, nemá proč lhát.
46 Obrana: A kdyby mu zaplatili víc?
47
48 8b) FALEŠNÁ PŘÍČINA - A způsobuje B, důkaz neuveden.
49 Příklad: jsem alergická na kočku - ona má v sobě něco zlého.
50 Obrana: A to spolkla?
51
52 8c) FALEŠNÝ NÁSLEDEK - Předpoklad: A způsobí B. B je nesprávné, takže i A je
nesprávné. Viz Šimek /Grossman: "Obezita je nemoc. Aby mohl bojovat s nemocí,
člověk musí být silný a proto musí hodně jíst."
53 Obrana: Nelze bojovat s něčím tím, co ho posluje.
54
55 8d) NEPODSTATNÉ 56 Dělat z malé příčiny tu hlavní.
57 Příklad: Já jsem byl celý nervozní, protože jsem tušil , že se něco stane
58 No a z té nervozity jsem se vyboural.
59 Obrana: Měl jste se ale také dívat na cestu.
60
61 8e) POSTHOC ( po tom, tedy proto)
62 Také už tu bylo (6p). Co následuje, je prý nutně následek toho, co se stalo předtím.
Příklad: Jak se na obloze zablesklo, světla auta zhasla (UFO).
63 Obrana: to lze udělat dálvou kontrolkou, haha.
64
65 8f) KLOUZAČKA - Podobně jako 6r). Volně spojená prohlášení, která mají směšný
závěr. Příklad: Když dáte dětem počítače, nebudou se chtít učit násobilku a pak
propadnou.
66 Obrana: Dejte jim počítače, kde bude jen matematické hry.
67 =======================

