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Dnešní téma: 
Vážně i nevážně o argumentaci 

Logické klamy obecně 

 

Záludné aspekty debat o anarchokapitalismu 

 

Argumenty proti zrušení otrokářství 

 

Prokládání nejabsurdnějšími argumenty 



Mimozemšťani 

Co když k Zemi přiletí vyspělá mimozemská 
rasa, jež by se začala chovat nepřátelsky, 

kdyby zjistila, že nejsme civilizovaní, protože 
tu máme anarchii a žádné státy? 

 

Co kdyby chtěli vyjednávat, ale bez existence 
vlád by nikdo nemohl mluvit za všechny 
pozemšťany, takže by nás raději zničili? 
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VIII. Ulixes: skoky k jiným tématům 

 

IX. Testimonia: dovolávání se autority 

Lze se dovolávat i domnělé oponentovy autority. 

 

X. Quousque: dovolávání se obecné pravdy 



Prales v igeliťáku 

 

 

Co kdyby v anarchokapitalismu někdo bohatý 
koupil Amazonský prales a celý ho obalil do 
igelitu, takže bychom se tu všichni udusili? 



Další logické klamy 

Použití jednoho termínu ve více významech 

Rusové anektovali Krym; ať Rusové nesou následky. 



Další logické klamy 

Použití jednoho termínu ve více významech 

Rusové anektovali Krym; ať Rusové nesou následky. 
 

Záměna korelace za příčinnou souvislost 



Další logické klamy 

Použití jednoho termínu ve více významech 

Rusové anektovali Krym; ať Rusové nesou následky. 
 

Záměna korelace za příčinnou souvislost 
 

Popření něčeho skrze (ne)žádoucí důsledky 

Daně nejsou loupež, protože jinak by nebyly silnice. 



Další logické klamy 

Použití jednoho termínu ve více významech 

Rusové anektovali Krym; ať Rusové nesou následky. 
 

Záměna korelace za příčinnou souvislost 
 

Popření něčeho skrze (ne)žádoucí důsledky 

Daně nejsou loupež, protože jinak by nebyly silnice. 
 

Chybné použití statistiky 



Přemnožená zvířata 

 

 

 

Co kdybychom neměli stát a extrémně by se 
přemnožila nějaká zvířata jako bobři či krtci? 
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Argument a protiargument 

Situace: 

Tvrdím „A“. 

„Daně jsou nemorální.“ 

Oponent vyvrací mé „A“ tvrzením „B“. 

„Nejsou nemorální, neboť jsme je demokraticky schválili.“ 

Já používám „C“ jako protiargument proti „B“. 

„To by pak po odhlasování musel být morální i holokaust.“ 

Logická chyba: „C“ je bráno jako podpora „A“. 

„Přirovnáváš daně k holokaustu, to je absurdní.“ 



Nesnesitelná realita 

 

 

Co když jsou objeveny tak hrozné pravdy, že 
by je lidstvo neuneslo (třeba hrozící zkáza 
světa), vlády je řeší, ale tají před lidmi, aby 
nevznikla panika a neskončila civilizace? 
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Diskusí o „levicové kryptoměně“ proběhlo více. 

Zajímavé je, jak moc jsou si podobné. 

 

Zavedeme kryptoměnu s integrovanou daní! 

 

Jenže co s konkurencí? Zakázat, jak jinak! 

 

Kdyby socialismus fungoval, zvítězí na trhu. 



Záhadná nemoc 

 

 

Co kdyby všichni onemocněli smrtelnou 
nemocí, lék existoval jen na jednom 

soukromém pozemku a majitel byl sadista? 
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Asi nejčastější argument je katastrofický scénář. 

To není korektní, neboť tady neobstojí ani stát. 

I tam lze vymyslet nějaký katastrofický scénář. 

„Co když 200 poslanců…“ je oproti tomu typicky uvěřitelnější. 

Je to argument pouze proti ideálnímu stavu. 

Tak ankap neprezentujeme, nehajme se proti tomu tedy. 
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Korupce a inflace 

 

Kdybychom neměli žádný stát a zákony, 
bylo by legální korumpovat politiky. 

 

 

Potřebujeme stát, aby bojoval s inflací. 
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To rozhodně není samo o sobě špatně! 

Společenské tlaky směřují k logické argumentaci. 

Lidé pak vymýšlejí „logickou“ argumentaci tam, kde není. 

 

Je třeba se k tomu nějak postavit: 

Buď diskutuji pro publikum (a mohu logicky), nebo 

chci přesvědčit dotyčného, pak musím úplně jinak. 
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Potřebujeme antimonopolní úřad, aby 
nevznikaly monopoly, protože jsou škodlivé. 

 

Potřebujeme stát, protože bez něj by se lidé 
zabíjeli a páchali ta nejhorší zvěrstva. 
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Argumentace proti zrušení otrokářství: 

Otrokářství je všude na světě a má dlouhou tradici. 

Negr potřebuje pána, sám se o sebe nepostará. 

Kdo by sbíral bavlnu? Nastal by ekonomický kolaps. 

Bez pánů by se otroci pozabíjeli (a nás také). 

Jinde se mají svobodní lidé hůře než naši otroci. 

Buďme realisté, snažme se zlepšit podmínky otroků. 

Svět bez otrokářů je čirá utopie; nemůže fungovat. 



Černá díra 

 

 

Kdyby bylo možné podomácku levně z 
běžných surovin sestrojit zařízení na výrobu 

černých děr schopných zničit galaxii, 
nepotřebovali bychom vládu, aby to zakázala? 



Závěr 

 

 

KEEP CALM 

and 

FOCUS ON LOGIC 



Přijďte příště 

Za dva týdny bude další regulérní přednáška na 

téma „sociální systém“; co by si bez státu počali 

chudí, méně schopní či hloupější lidé? 

 

Středa 18. října 

ve 20 hodin v Polis 


