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Argumentační klam
je výrok, jehož smyslem je porazit či přesvědčit 
oponenta bez ohledu na pravdivost zastávaných 
názorů.



Podstatou
argumentačního klamu
bývá nenápadné porušení
pravidel logického důkazu, 
působení na emoce místo
na rozum, případně obojí. 

Argumentační klamy
bývají oblíbenou
součástí argumentace
propagandy a manipulátorů.





FALEŠNÉ DILEMA

Falešné dilema 
vyvolává dojem, 
že existují pouze 
dvě (nebo tři, či 
více) možností 
tam, kde jich je 
ve skutečnosti 
celá škála.





ARGUMENT OSLOVUJÍCÍ NEVĚDOMOST

• Tvrdí, že nedokazatelnost 
nějakého výroku znamená, 
že platí opak.

• Jde o jednu variantu, 
typ falešného dilematu, 
vycházejícího z neznalosti 
ostatních možností.





ŠIKMÁ PLOCHA

• Tvrdí bez důkazů, že určité 
rozhodnutí nutně povede 
k sérii dalších, a ve svém 
důsledku způsobí celý 
řetěz neblahých následků.



SLOUČENÁ OTÁZKA

• Jedna otázka obsahující 
ve skutečnosti otázky dvě 
tak, že jakákoliv odpověď 
dostane reagujícího do 
nežádoucí situace.



ÚHYBNÝ MANÉVR

• V diskusích se jedná o odvedení 
pozornosti od diskutované věci k 
nesouvisejícímu tématu.
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EMOCE



VZBUZENÍ SOUCITU

• Místo věcné argumentace 
se snaží působit na city.



ARGUMENT „KLACKU“

• Cíl klamu místo zdůvodnění 
přesvědčíme nepříjemnými 
důsledky, které vyvstanou, 
jestliže nebude souhlasit.



ARGUMENT POUKAZUJÍCÍ NA DŮSLEDKY

• Tvrdí, že z přesvědčení nebo teorie plynou (údajně) nepřijatelné 
důsledky, a z toho vyvozuje, že musí být mylná.

„Lidé musí být nadřazeni 
zvířatům. Jaký by jinak 
byl smysl naš í existence?“



KVALIFIKUJÍCÍ JAZYK

• Spojuje žádoucí výrok s pozitivním označením a vyvolává dojem, že 
jeho odmítnutím se posluchač automaticky řadí do opačné skupiny.





SPOLEČENSKÝ APEL

• Zdůvodňuje myšlenku tím, že s ní ostatní souhlasí. 
• To přitom nemá na její faktickou správnost žádný vliv.





DALŠÍ PŘÍKLADY 
ARGUMENTAČNÍCH 

KLAMŮ



ÚTOK NA ČLOVĚKA

• Zlehčování oponentova tvrzení poukazem na jeho osobní vlastnosti.

Jako muži a ženy žijící v 
21. století už nemůžeme 
nadále uznávat tyto 
středověké hodnoty.





ANONYMNÍ AUTORITA
• Klam se odvolává na nepojmenovaný,ale údajně dobře informovaný zdroj.
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Bezdůvodné dovolávání se autority

• Klamem je odkazování na autoritu v jiném oboru nebo užití falešného 
dilematu, pokud existuje i autorita tvrdící opak.

„Jak zjistil Dr. SlavnáAutoritaPlacenáTabákovouSpolečností,
kouření cigaret může prodloužit život až o dvacet let.“



UNÁHLENÉ ZOBECŇOVÁNÍ

• Usuzování na vlastnosti celku na základě příliš malého vzorku.

„Studenti BGV jsou hrozně líní. Znám jednoho a ten celé dny nic nedělá     
a jen hraje počítačové hry!“

„Studenti BGV jsou pilnější, než ostatní, já znám jednoho a ten celé dny 
leží v knihách, oka nezamhouří a o víkendu ještě pomáhá prarodičům 
na zahradě!“



Statistické sylogismy

• Klamy vyplývající z nepřiměřeného, 
absolutního zobecnění, ze záměny 
platnosti obecných pravidel a jejich 
výjimek.

„Humbert Starý pracoval šestnáct 
hodin denně v kamenolomu a dožil se 
sta let. Z toho plyne, že kdo se chce 
dožít sta let, musí pracovat šestnáct 
hodin denně v kamenolomu.“



DŮKAZ KRUHEM

• Výrok, který by řečník měl dokázat, se 
již předem předpokládá.



MANIPULACE 
S PŘÍČINAMI

Společná příčina

Nevýznamná příčina

Větší počet příčin



PODSUNUTÝ 
ARGUMENT

Podstatou klamu je najít velmi 
slabý až hloupý argument, který 
by mohla zastávat protistrana 
(ale zpravidla jej nezastává). Ten 
demonstrativně rozcupovat na 
cucky a budit při tom zdání, že se 
všemi argumenty protistrany se 
lze takto snadno vypořádat.



JAK SE PROTI SLOVNÍ MANIPULACI BRÁNIT?

1. Identifikace

2. Sebeovládání

3. Asertivita

4. Kontramanipulace

5. Ústup



Způsob řeči je obrazem ducha.
Lucius Annaeus Seneca
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