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1. Chceme poznať pravdu?



2. Svet vnímame skreslene





Čo je väčšie?

•Afrika je 14x väčšia ako Grónsko

•Madagaskar je 2x väčší ako Veľká 
Británia

•Brazília je 4x väčšia ako Grónsko









Pýtajme sa otázky





Zamerajme sa na fakty









Ako spracovávame informácie?



Did you know that the highest point of Athens is 2377,4 meters lower that the highest point of Slovakia?





Dunning – Kruger effect



Viac alebo menej?



Argumentačné fauly

• 1. Ad hominem- útok na osobu

Namiesto argumentácie hodnotí 

protistrana jej predkladateľa, útočí na 

jeho vlastnosti, výzor, osobnú históriu...



Slamený panák

•Nahrádzanie protivníkovho argumentu novým, 
pokriveným, alebo prehnaným výrokom. 
Protistrana predstiera, že reaguje na váš 
argument, ale v skutočnosti ho posúva do 
absurdnej pozície, ktorú nezastávate. 



Červený sleď

Cieľom tohto argumentačného faulu je 

odviesť pozornosť k inej, nesúvisiacej téme. 

Názov vznikol podľa historky, v ktorej sa 

údeným sleďom ťahaným cez územie lovu 

nechali psy presmerovať na falošnú stopu.



Unáhlené zovšeobecnenie



Falošná dilema



Apel na strach



Aký argumentačný faul je toto:

•Podivínka @NYTimesDowd, ktorá ma 
vôbec nepozná, si vymýšľa veci, ktoré 
som nikdy nepovedal počas nudných 
rozhovorov s ňou. Je to neurotická 
hysterka!

10:28 AM - 17 Sep 2016

https://twitter.com/nytimesdowd


•Vo veľkej časti moslimskej populácie 
je obrovská nenávisť voči 
Američanom. A bude to horšie a 
horšie. Budeme mať viac 
jedenástych septembrov.



•Keď Mexiko posiela svojich ľudí, 
neposielajú svojich 
najlepších...Prinášajú drogy. 
Prinášajú zločin. Znásilňujú ženy. A 
niektorí sú asi aj dobrí ľudia.“



•Ak súhlasíte s tým, čo povedala Hillary, 
potom môžete vyrvať dieťa z maternice v 
deviatom mesiaci tesne pred narodením. 
Možno je to pre vás v poriadku, Hillary
hovorí, že je to v poriadku. Ale pre mňa to v 
poriadku nie je. Pre mňa je to neprijateľné. 



•Áno, je mi z toho trápne. Neznášam to. Ale 
bol to ´taký chlapský rozhovor, a tak sa to 
deje. Ale ja  z ISIS vymlátim dušu. Porazíme 
ISIS. ISIS vznikom pred mnohými rokmi vo 
vzduchoprázdne, ktoré vzniklo kvôli zlým 
rozhodnutiam. Ja sa však o to postarám” .





•Spoločnosť bez kritického 
myslenia je ideálny priestor pre 
politikov, ktorí si chcú budovať 
kariéru na populizme, 
klamstvách a nenávisti,“
















