FALLACY (aneb LOGICKÉ OMYLY, KLAMY A BLUDY)
(seriál, pokračování č.7.)
Dnes opět pokračujeme s dalšímy dvěma alogizmy:
9) S ODVOZENÍM, DEDUKCÍ (DEDUKTIVNÍ).
10) S ROZPTÝLENÍM, tj. ODVENÍM POZORNOSTI (DISTRAKTIVNÍ).
Stáhněte si TOTO sedmé pokračování na
http://hurontaria.baf.cz/FALLACY/fallacy7.pdf
Všechny SERIÁLY vůbec najdete na:
http://hurontaria.baf.cz/FAKE/fake.htm
================
9) S ODVOZENÍM, DEDUKCÍ (DEDUKTIVNÍ).
9a) NÁHODA.
Pravidlo udané nezahrnuje daný případ. Toto je též jeden z Aristotelových alogizmů.
Příklad: Nic není zadarmo. Takže když nezaplatíš, nedostaneš ani tu polévku v
Armádě spásy.
Obrana: např. zavedením k absurditě: Nic je přece nula, prostě není to žádná věc
ani myšlenka, prostě "NIC" - jak je tedy možné, aby se za to platilo?
9b) BĚŽNÝ NÁZOR
Když tomu věří většina, bude to pravda.
Příklad: Lidé věří, že je politici podvádějí. A tak je to pravda, že je také podvádějí.
Obrana: Ale politici přece nepodvádí jen proto, že lidé tomu věří, ale za zcela jiným
účelem. nebo si myslíte, že politici podvádějí jen proto, aby jim lidé nevěřili? (Pozn.
Vím, tohle poslední je demagogie, je to vlastně jen použití jiného alogizmu, taktiika:
jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá :-)
9c) BĚŽNÁ PRAXE
Když to dělají druzí, musí to být dobře.
Příklad: Ale lidé přece kouří, kdyby to škodilo, tak by nekouřili,ne?.
Obrana: Totéž co 9b - dokonce se to i lépe odráží: Náš soused vyskočil z okna, to
musím také?
9d) TO CHCE OTÁZKU
Také tole už tu bylo. Důkaz kruhem.
Příklad: Musí to být pravda - kdyby to nebyla pravda, tak by to neříkali v TV.
Obrana: Zde je možná i trochu jiná: Podle stejné logiky to nemůže být pravda,
protože v TV se, jak známo, talé lže :-)
9e) EKOLOGICKÝ ALOGIZMUS
Posuzování jednotlivce podle skupiny.
Např.: Všichni rybáři jsou tiší blázni.

Obrana: je sice možno vyžít směšnosti slova "tichý" ve spojení s rybáři, ale jde to i
jinak - slyšel jsem jednoho rybáře křičet, když chytil rybu. Takže si to opravte:
Všichni mínus jeden jsou tiší blázni:-)
9f) VÝJIMKA
Posouzení skupiny podle jednotlivce. Příklad: Jejich dědeček je v blázinci. Celá ta
rodina je bláznivá.
Obrana: Od kolikátého kolena to platí? Nebo je to nakažliivé?
====================
10) S ROZPTÝLENÍM, tj. ODVEDENÍM POZORNOSTI (DISTRAKTIVNÍ).
10a) AUTORITA
Odvolání na někoho, kdo tomu má rozumět,
Příklad: Náš doktor říkal, . . .
Obrana: Nestudoval v Plzni? :-)
10b) EMOCE
Plést si pocity s příčinou.
Příklad: Já ty hady nenávidím, nejen ty jedovaté. V jejich očích je smrt.
Obrana: Vy jste ji tam viděl? A jak vypadala?
10c) ZESMĚŠNĚNÍ
Útok na osobu, prostě zesměšnit autora.
Příklad: On je tak tlustej a chce nám vykládat o sportu.
Obrana: Proč ne? Když mohou o sportu mluvit hubení, dokonce i nesportovci . . .
10d) ÚTOK NA OSOBU
A tím odlákat od problému.
Příklad: Náš fyzikář je takovej suchar, on se ani neusměje. Proto nemají studenti
fyziku
rádi.
Obrana: To náš fyzikář se vždycky smál, když nám dával pětku. A přesto jsme fyziku
nemilovali :-).
10e) DVĚ OTÁZKY, JEN JEDNA ODPOVĚĎ POVOLENA.
Příklad: Mohl bys mi pomoci a odnést to?
Obrana. Pomoci bych ti mohl, ale odnést to už ne.
10f) SPIKNUTÍ, KONSPIRACE.
Ovšem že mimozemšťané tu už přistáli. Ale vlády světa to vše tutlají, proto nemáme
důkazy.
Obrana: Nic netutlají, ufoni totiž viděli, jaký tu máme nepořádek a tak radši zase

odletěli.
10g) FALEŠNÝ KOMPROMIS
Když extrémy neplatí, pak platí třetí verze, kompromis.
Příklad: Jedni říkají, že podpora nezaměstnaných tvoří pracovní příležitosti, jiní říkají,
že tím národ chudne. Pravda je, že to asi nemá vůbec žádný vliv.
Obrana: Právě naopak, má to obojí vliv. Do jistého procenta nezaměstnanosti platí
to první, od jistého nahoru platí top druhé. Poznámka: Toto je opravdu fakt a je to
tak evidentní, že ekonomové, kteří to nevědí, by měli vrátit školné a jít radši do
politiky :-).
10h) FALEŠNÉ DILEMA.
Protože neplatí A, musí platit B.
Příklad: Protože nejsi z města, musíš být z venkova.
Obrana: ani to, ani ono: já jsem z předměstí :-) .
10i) FALEŠNÝ NÁSLEDEK
Předpoklad: Když utrhneme kobylce všechny nohy, tak po zapísknutí nevyskočí.
Kobylky tedy slyší nohama.
Obrana: A vidí ušima, ne? (Poznámka: Kobylky mají skutečně sluchové orgány na
předních nohách, ale uvedený důkaz je neplatný: nemá-li kobylka žádné nohy,
mohla by slyšet výborně a přece nevyskočí :-)
10j) BEZVÝZNAMNOST.
Vydávat vedlejší příčinu za hlavní.
Příklad: Po flámu mě vždy bolí hlava. Dneska mě bolí hlava, musel jsme tedy
včera být na flámu.
Obrana ironií: Choroby vždy napadají nejslabší části těla, nebude to snad od toho?
10k) MNOHO OTÁZEK.
Také to už tu bylo. Zdánlivě související otázky zcela odvedou pozornost. Příkladu
netřeba.
Obrana: To často používají aktivisté, aby zavedli hovor jinam. je třeba je přivést zpět
, protože tam zřejmě nemají dost silné body (viz "co je to biomasa" :-).
10l) OTRÁVENÁ STUDNA
Zdiskreditovat osobu ještě než promluví.
Příklad: Skoro každá pomluva.
Obrana: Velmi těžká, nevíte s čím kdo přijde. Pak je nejlepší ukázat karty: pokud je
to, co oponent řekl, nepravda, žádat důkazy nebo bude označen za lháře. Pokud je
to pravda, pak zkuste 10k) :-)

10m) RUDÝ HERINK.
Jak už jsme psali, uzená ryba (rudý losos) odváděla pozornost psů při honu na lišky.
Příklad: blízko vysokonapěťového vedení se rodí hodně defektivních dětí.
Obrana: Rodí se tam ale ještě více zdravých dětí, znamená to teda naopak, že
vysoké napětí je velmi zdravé :-)
10n) REPETICE, OPAKOVÁNÍ.
Už Goebbels říkal, že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou. U politické
korektnosti stačí jen 999 opakování :-)
Obrana: Normální korektnosti se říká "pravda", pro politickou korektnost mám jiný
název: náhubek.
10o) SLAMĚNÝ PANÁK
Útočí se na falešný terč.
Příklad: Dřív se vše svádělo na Rusáky, dnes jsou vinníkyi Američani.
Obrana: Nikdo neříká, že Američané jsou svatí, ale ve většině případů zjistíme, že za
hodně věcí nemohou ani Rusáci ani Američani, ale my sami, tak například krádeže a
korupce.
10p) STYL VÍTĚZÍ NAD PODSTATOU.
Povrchní hodnocení.
Příklad: Frantu si vezmu, umí dobře tancovat.
Obrana: Chcete říci slečno, že bude tancovat, jak budete pískat? :-)
===============

