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(Nejen) vědecký skepticismus v Evropě 21. století
O historii, vývoji a současné podobě skeptického hnutí (1h)

Moderní skeptické hnutí vzniklo v USA v 70. letech,

z velké části jako reakce na propagaci věštců,

léčitelů a charismatických pastorů v médiích,

obzvlášť tedy v televizi. U jeho zrodu stáli například

Carl Sagan a James Randi. Za posledních čtyřicet

let se skeptický přístup, tedy snaha o ověření

informací, než je jim uvěřeno a jsou šířeny dál,

rozšířil napříč obory. Na evropské úrovni skeptický proud a aktivismus začal splývat s

příbuznými myšlenkovými směry, humanistickými, sekularizačními a racionalistickými.

Dnešní skeptické hnutí proto zahrnuje vše od pro-očkovacího aktivismu, kritický přístup k

užívání projektivních metod v psychologii, po upozorňování na člověkem způsobené

změny klimatu.

Tato přednáška proběhla například v rámci L’Université d’automne.

Když se paranormální stane normálním
O historii, vývoji a současné podobě testování

paranormálních tvrzení (1h)

Paranormální schopnosti jsou takové schopnosti, jejichž

existence je podle dnešních vědeckých poznatků vysoce

nepravděpodobná. Řadí se mezi ně telepatie, telekineze,

předvídání budoucnosti, ale i zázračné léčení nebo hledání

vody proutkaři a hledání osob senzibily. Pro existenci těchto

schopností neexistuje žádný solidní důkaz, jen anekdoty.

Přesto jsou pro mnoho lidí takovou samozřejmostí, jako je

působení gravitace. Podíváme se stručně na historii

testování paranormálních schopností a na nejčastější argumenty, proč ve výzkumu

pokračovat i proč s výzkumem přestat a to ze stran skeptiků, tak i věřících v

paranormálno.

Tato přednáška proběhla například pro Glasgow Skeptics a Edinburgh Skeptics on the

Fringe.



Horoskopy: Co vás (ne)čeká?
Jak jsme přišli na to, že horoskopy a astrologie nefungují? (1h)

S horoskopy se potkáváme každý den. Během

přednášky si povíme něco o jejich historii, o

panovnících, kteří se jimi řídili, o nejslavnějších

věštbách, i o tom, proč jejich fungování (nejen)

astronomicky nedává smysl a proč jim i přesto

někteří věří.

Tato přednáška proběhla v rámci akce Noc vědců

2018.

Nenechte se nachytat! Základní toolbox kritického

myšlení pro středoškoláky 3h

pro dospělé 1,5h

Pojem „kritické myšlení“ je dnes horkým

pojmem. Co ale znamená a jak ho

můžeme začít používat? Co jsou to

argumentační fauly a logické klamy a jak

se jich můžeme vyvarovat? Jak poznáme

věrohodný zdroj? Co je to falešná

objektivita v

médiích a jak ji rozpoznat? Které mýty jsou tak zakotvené, že je vnímáme jako fakt? Je

vůbec možné se dopátrat faktických informací?

Odpovědi na tyto a další podobné otázky jsou potřeba k vytvoření si vlastní skříňky s

nářadím kritického myšlení, kterou pak můžeme použít na opravu našich vlastních

chybných přesvědčení, i jako lakmusových papírek na nově přijímané informace.

Tato přednáška proběhla například pro Českou společnost pro kriminalistiku.


