
Logické premýšľanie

Tu si stiahni veci
www.porazskolu.sk/14-zdroje

Začíname o 19:00

Postup v kurze

Prebrali sme

Techniky efektívneho učenia

Strom predpokladov

Sebapoznanie a možnosti vo svete

8 vlastností pre úspech

Motivácia a cieľ

Strom predpokladov - prekážky

Strom predpokladov

Konzultácie k Stromu predpokladov

Rozvoj osobnosti podľa teórie obmedzení

Mapa Krátkodobých Cieľov

Dnes
Strom prítomnej reality Logické premýšľanie

Streda
Strom prítomnej reality Hviezda života

Piatok
Strom prítomnej reality Strom prítomnej reality

Proces logického myslenia

Proces logického myslenia sa
skladá z logických nástrojov.
Dôraz tu kladieme na to
„logické“.

Mnohé nástroje na analýzu
problémov (vývojové diagramy,
stromy príčin a následkov,
fishbone analýza a mapy
procesov) využívajú grafické
zobrazenie.

Ani jeden z týchto diagramov však nemá
žiadne prísne kritériá na hodnotenie
prepojenia medzi jednotlivými
elementmi.

Vo väčšine prípadov sú len niekoho
subjektívnym pohľadom na daný vzťah.

Korelácia vs kauzalita

Najvýznamnejším rozdielom medzi
procesom logického myslenia a
tradičnými nástrojmi na analýzu
problémov je súbor pravidiel, ktoré
kontrolujú reálnosť spojení a vzťahov v
mape

Nástroje overenia logiky

Tieto pravidlá logiky (ktoré
riadia prepojenia našej mapy) sa
volajú Nástroje overenia logiky -
NOL

NOL sú to, čo odlišuje niekoho
subjektívne vnímanie od
skutočného stavu reality.

Celkové porozumenie týmto
logickým pravidlám je dôležité
pre tvoj úspech pri využívaní
logických stromov.

Aj keď tieto pravidlá nie sú
zložité na pochopenie, ich
dodržanie si vyžaduje istý
tréning.

Príčina + následok

Proces rozmýšľania v teórii
obmedzení sa zakladá na
koncepte príčiny a následku, nie
na korelácii.

Nástroje overenia logiky hovoria,
že existuje obmedzený počet
logických chýb, ktoré môže
osoba urobiť pri formulovaní
príčiny a následku.

Existuje obmedzený počet
logických nedostatkov, o ktorých
môžeme vyjadriť svoje
pochybnosti.

Nástroje overenia logiky

NOL tvoria štruktúru siedmych
špecifických testov alebo
dôkazov, ktoré sa používajú na
overenie logiky príčiny a
následku. Sedem dôkazov sa
skladá z týchto bodov:

1. Zrozumiteľnosť

2. Existencia elementu

3. Existencia kauzality

4. Nedostatočná príčina

5. Ďalšia príčina

6. Existencia predpovedaného následku

7. Tautológia

Nástroje overenia logiky

Zrozumiteľnosť

Ak by som tento problém prečítal
niekomu inému, porozumel by mu
úplne?

Existencia elementu
Existuje tento element v mojej realite?

Existencia kauzality

Keď si čítam nahlas to čo som napísal s
použitím ak...tak, dáva mi to skutočne
zmysel?

Nedostatočná príčina

Sú spísané príčiny pre daný element
dostatočné na to, aby umožnili
existenciu následku?

Ďalšia príčina

Je to skutočne len jediná veľká príčina?
Ak sa príčina odstráni, bude následok
takmer odstránený?

Existencia predpovedného následku
Existujú nejaké nevyhnutné následky?

Tautológia

Tautológia je zriedkavý prípad, kde sa
vyskytuje kruhová (zacyklená) logika.
Ak A, tak B. Ak B, tak A.

1 - Zrozumiteľnosť

Zrozumiteľnosť je prvá z
siedmych NOL a má veľký
význam - pri prezentovaní logiky
je veľmi dôležité komunikovať
jasne.

To znamená, že keď niekto
popisuje vzťah príčina-následok,
musí zaručiť aby ostatní:

(a) rozumeli prečo použil jednotlivé výrazy

(b) rozumeli významu celej myšlienky a

(c) videli jasné prepojenie medzi
príčinou a následkom.

Otázky ku zrozumiteľnosti
Otázky

Je potrebné uviesť nejaké ďalšie vysvetlenie
pre napísané príčiny a následky?

Je spojenie medzi príčinou a následkom presvedčivé
tak ako bolo prezentované?

Dodal by som ešte nejaké ďalšie slovné vysvetlenie,
ak by som čítal tento strom niekomu inému?

Je význam/kontext zvolených slov jednoznačný?

Chýbajú niektoré čiastkové kroky?

Príklad

2 - Existencia CHLIEVIKU

Element by mala byť kompletná
myšlienka (nápad),
prezentovaná ako tvrdenie.

Má tri podmienky:

Úplnosť

Text musí byť gramaticky úplná veta.

Veta by mala obsahovať aspoň podmet a
prísudok, často obsahuje aj predmet.

Štruktúra

Nezahŕňa zložené elementy - jeden
element by nemal obsahovať viac ako
jednu myšlienku (nápad).

Nezahŕňa tvrdenia typu ak-tak. Je veľmi
ťažké oddeliť príčiny od následkov, ak sú
spojené v jednom vyhlásení.

Platnosť

Keď myšlienka úspešne prekonala
nástrahy zrozumiteľnosti, úplnosti a
štruktúry, ďalším testom existencie
elementu bude jeho platnosť.

Platnosť znamená, že obsah tvrdenia je
rozumný a dobre zdôvodnený.

Toto nám pomôže vyhnúť sa
neopodstatneným špekuláciám alebo
nesprávnym predpokladom, ktoré sa
týkajú kauzality.

POZNÁMKA: Test platnosti sa zvyčajne
týka iba podmienok reality, nie akcie.

Otázky k existencii elementu

Je to úplná veta?

Dáva zmysel?

Je zbavená vyhlásení typu ak-tak?
(Hľadaj „...pretože....“, „...aby sme...“)

Pokrýva len jednu myšlienku?

Existuje skutočne v realite?

Príklady

Úplnosť

Zložená štruktúra

Platnosť

3 - Existencia kauzality

Vedie uvedená príčina k
uvedenému následku?

Existencia kauzality podrobuje skúmaniu
platnosť šípok alebo spojení medzi
jednotlivými elementmi.

Existencia kauzality je skôr test
prepojení medzi dvomi tvrdeniami než
test samotných tvrdení.

Dodržanie základného kritéria:
skutočne vytvára daná príčina
pozorovaný následok?

Vzťahy na báze príčina-následok musia
byť priame a nevyhnutné.

Následok musí byť v takej tesnej
blízkosti príčiny , že nikto nebude môcť
pochybovať o existencii kauzality.

Otázky k existencii kauzality

Existuje prepojenie ak-tak skutočne, tak
ako sme ho napísali?Ak existuje (príčina), tak musíme mať (následok).

Vedie daná príčina skutočne k danému následku?

Dáva príčina zmysel, keď ju čítame
nahlas presne tak ako sme ju napísali?

Vzťah príčina-následok musí dávať
zmysel, keď ho čítame nahlas, v tvare
ak-tak.

Je príčina neuchopiteľná? (Ak áno,
hľadaj ďalší predpovedaný následok.)

Je príčina neuchopiteľná?

Aby bola uchopiteľná, musí byť príčina
merateľná a pozorovateľná.

Príklady

Vedie daná príčina skutočne k danému následku?

Je príčina uchopiteľná (zakladá sa na skutočnosti)?

4 - Nedostatočná príčina

Znamená, že na to, aby sa
vytvoril následok, musí naraz
pôsobiť niekoľko faktorov. Keď
buduješ strom príčin a
následkov, musíš si byť istý, že si
identifikoval a zahrnul všetky
veľké prispievajúce príčiny.

Prispievajúca príčina sa považuje
za veľkú v prípade, že jej
odstránenie spôsobí, že následok
prestane existovať. Ak odstránim
každú príčinu, vždy po jednej,
bude mať stále daný následok?

Stačí moja navrhovaná príčina
sama o sebe na to, aby vyvolala
následok alebo budem
potrebovať ešte niečo? Odpoveď
na túto otázku zaručí, že si
nevynechal nič kritické.

Ak odstránim jednu z
navrhnutých prispievajúcich
príčin, budem mať stále daný
následok?

Odpoveď na túto otázku zaručí, že si
toho nezahrnul viac než je potrebné na
dosiahnutie daného následku.

Dostatočnosť príčiny je indikovaná tým,
že nakreslíme šípky, ktoré sa týkajú
ovplyvňovania príčiny, tak, že
prechádzajú cez elipsu.

Prítomnosť elipsy je kritická, keď ide o
riešenie problémov

Znamená, že len jedna z príčin musí byť
odstránená, aby sa zrušil následok.

Flyinglogic - logická spojka AND

Otázky ku nedostatočnej príčine

Môže samotná príčina, tak ako je
napísaná, mať daný následok?

Chýbajú niektoré závažné faktory príčiny?

Sú napísané príčiny (príčina) dostatočné
na to, aby opodstatnili všetky súčasti
následkov (následku)?

5 - Ďalšia príčina

Viac ako jedna úplne nezávislá
príčina môže vytvoriť podobný
následok.

Tvrdenie, že existuje iná príčina,
ktorá môže sama o sebe
vygenerovať rovnaký následok.

Každá ďalšia príčina musí byť
schopná sama o sebe vytvoriť
následok.

Existujú dve špeciálne situácie,
kde sa ďalšia príčina môže sama
o sebe skladať z viacerých
prispievajúcich príčin
(dostatočnosť príčin).

Nabaľovacie „a“

S touto situáciou, ktorá obsahuje ďalšiu
príčinu, sa stretávame často. V situácii s
nabaľovacím „a“, každá príčina pridáva
niečo ku následku narastajúcim
spôsobom.

Inými slovami, každá príčina postupne
pridáva k následku viac a viac. A
naopak, odstránenie príčiny ani nenechá
následok úplne nedotknutým, ani ho
úplne neodstráni.

Flyinglogic - logická spojka OR

Vylučujúce „alebo“

Inými slovami, ak je jedna z príčin
aktívna, druhá nebude. Alebo ak sa
stane jeden následok, druhý sa nestane
a naopak. Situácia s vylučujúcim „alebo“
nie je zriedkavá, nie je to však ani
každodenný jav.

Flyinglogic - logická spojka XOR

Otázky ku ďalšej príčine

Existuje ešte niečo, čo môže samo o
sebe vyvolať následok?

Ak sa odstráni daná príčina, odstráni sa
následok takmer úplne?

6 - Existencia predpovedaného následku

Môže existovať očakávaný,
predvídaný alebo predpovedaný
následok.

Predpovedané následky sa
používajú špecificky na overenie
existencie neuchopiteľnej príčin y
(takej, ktorá nie je priamo
pozorovateľná alebo merateľná).

Účelom použitia predpovedného
následku v prípade pochybností
je, aby nám pomohol určiť
kauzalitu. Inými slovami, je
pozorovaný následok skutočne
následkom danej príčiny?
Kauzálne vzťahy musia byť
navrhnuté ako prvé.

Ak prijmeme, že (príčina) je
dôvodom pre (pôvodný
následok), tak musí tiež viesť k
(predpovedanému následku),
ktorý existuje/neexistuje

7 - Tautológia (kruhová logika)

Tautológia je iný názov pre
kruhovú logiku: následok je
navrhovaný ako logický dôvod
pre existenciu príčiny.

Pravdepodobne sa vyskytne v
situácii, keď je existencia
kauzality otázna a príčina je
neuchopiteľná.

Úloha
Pokračuj v tvorbe KC mapy

Pošli mi mapu na mail
strategickevzdelavanie@gmail.com

www.porazskolu.sk/sv 14

Konzultácie

20:05

Pokračujeme v súťaži o 8 hodín
konzultácii v hodnote 800€

Súťaž

3 najbližšie lekcie

3 ľudia

Najviac a najkvalitnejších otázok

Najkvalitnejšia spätná väzba na lekciu

Najlepšie komentáre na FB skupine

Pošli mi strom

Dáš feedback na strom

Mi pošleš KC Mapa (piatok)

Celodenný spoločný kkkkkoučing a mentoring

Prejdem stromy/mapy

Zodpoviem na otázky :)
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