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Nabízené přednášky 

 Claire je prezidentkou Evropské rady skeptických organizací – ECSO. V České republice vede 
projekt kritického myšlení do škol, Nenechte se nachytat!  
  Ve skeptickém hnutí se pohybuje šest let – původně jako spolu-organizátor Paranormální výzvy. 

Byla konzultantem pro různé projekty, kde se věda potkává s nadpřirozenem (v rámci ČR to byl například 

Projekt Náhoda).  

  Claire přednáší na vědecko-skeptických konferencích po celé Evropě – v Anglii (QEDcon), ve 

Skotsku (Skeptics on the Fringe), Helsinkách (Rationalist International), ve Francii (L’Université d’automne) a 

Belgii (ESC). V Česku přednášela například v rámci Noci vědců a Hvězdárně a planetáriu Brno.  

  V rámci mezinárodní iniciativy March for Science (Pochod za vědu), Claire organizovala 

všechny tři ročníky této akce v České republice. Mohly jste jí vidět v pořadech Máte slovo a Očima Josefa 

Klímy, či si s ní přečíst rozhovor v časopisu Téma a Deníku N. Potkáte jí pravidelně na Veletrhu vědy a českém 

Skeptikonu ČKS Sisyfos. 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Když se paranormální stane normálním (60 min.) 
O HISTORII, VÝVOJI A SOUČASNÉ PODOBĚ TESTOVÁNÍ 

PARANORMÁLNÍCH TVRZENÍ  

 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? (60 min.) 
JAK JSME PŘIŠLI NA TO, ŽE HOROSKOPY A 

ASTROLOGIE NEFUNGUJÍ?  

 Horoskopy - údajné předpovědi naší budoucnosti. S 

horoskopy se potkáváme každý den. V této 

přednášce se dozvíte o jejich historii i o panovnících, 

kteří se jimi řídili. Ukážeme si nejslavnější 

předpovědi, na kterých si vysvětlíme, jaký je rozdíl 

mezi predikcí a postdikcí.  

 Na horoskopy bude nahlédnuto z různých 

perspektiv, od psychologické po astronomickou.  

 Povíme si i tom, proč jejich fungování (nejen) 

astronomicky nedává smysl a proč jim i přesto 

někteří věří. 

Tato přednáška proběhla v rámci akce Noc vědců 2018.  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Nenechte se nachytat! (90 min.) 
ZÁKLADNÍ NÁSTROJE 

KRITICKÉHO MYŠLENÍ PRO 

DOSPĚLÉ (90 MIN) 

 Pojem „kritické myšleni“ 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?  

 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 

Kontakt 
claire@clairek.com 

+420 606 653 852 

Sociální sítě 
Facebook: Claire Klingenberg - Skeptic 

Twitter: @ClaireAccendit
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