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Dinosauři kontra ptáci - zkameněliny nelžou
Vložil/a Pavel Kábrt, Pá, 07/24/2009 - 18:09

K.R.Popper a darvinismus
Napsal uživatel Triturus (neověřeno) dne Ne, 11/15/2009 - 17:20.
Jeden z nějvětších logiků a metodologů vědy - Karl Raimund Popper dal darwinismus
naroveň psychoanalýze - tj.označil ho za teorii,která neudává podmínky své vlastní
neplatnosti ( falsifikace ) a tedy vlastně netestovatelná.Jinak řečeno-podle kritéria
falsifikace teorií to vlasně není vědecká teorie.
( K.R.Popper - Věčné hledání. Doslovná citace viz níže )
Sir Karl R.Popper v knize " Věčné hledání " na s.160 píše:" Došel jsem k závěru,že
darwinismus není ověřitelná vědecká teorie,ale metafizický výzkumný program."A na
s.164:"Metafyzická proto,že není ověřitelná."A dále:"darwinismus pokládám za aplikaci
situační logiky".Nebo:"stěží existuje nějaká možnost jak ověřit tak vetchou teorii jako je
tato."+ na s.164:"Darwinismus nepředvídá variační evoluci ".
(ačkoli byl Popper jeden z největších logiků a metodologů 20.stol.ani on nebyl neomylný,a
postupně se názorově vyvíjel.Za tyto výroky byl obviněn z neznalosti biologie,ale
popperovský přístup k teoriím přetrvává i nadále-mnozí vědci si stěžují,že jim Popper ušil
svěrací kazajku-že každá teorie musí splnovat popperovská kritéria falsifikace.Popper dosti
polemizoval i s materialismem).
Otázky přesné povahy vědeckých TVRZENÍ : vědy od metafyziky a pseudovědy odlišuje ta
skutečnost, že TVRZENÍ vědy musí být vždy FALSIFIKOVATELNÁ = vždy zůstává otevřená
možnost, že se ukážou jako nepravdivá. TEORIE, které si nárokují vědecký status bez
neexistence emoirické možnosti je TESTOVAT, jsou pseudovědecké.
DVA způsoby jak testovat hypotézu:
1.) hledání důkazů PRO ( verifikace )
2.) hledání důkazů PROTI ( falsifikace - viz.K.R.Popper - Logika vědeckého zkoumání )
Moderní věda a zejména přirodní vědy spočívá na tom, že se hypotézy testují (jsou
testovatelné). Můžeš mít tedy hypotézu, že na Marsu žijí zelení malý mužící, ale nemáš test,
kterým by jsi to ověřil. Nemůžes daný test verifikovat (negovat), proto je to jen verbální
tvrzení o něčem. Výšším stupňem je pak opakovatelný test: za daných podmínek, lze test
opakovat a predikovat podmínky. Ale i tak nelze mluvit o "jistotě", nýbrž nejpíše o (dílčím)
způsobem ověřitelné teorii (klasický bonmot z Popperovy "Logiky vědeckého bádaní":
opakovaný výskyt bílých labutí nevylučuje existenci černé labuti).
Velká většina nevědeckých a pseudovědeckých systémů myšlení má paradoxně ověřitelné
složky.Např.astrologové NĚKDY činí ověřitelně pravdivé předpoklady.
Na druhé straně falzifikace má zvrácené potěšení přijímat jako vědecké všechny možné
ztřeštené požadavky,přestože činní zjistitelně nesprávná tvrzení.
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Kritériem pravdy není, kdo kdy kde a jak to řekne, ale skutečná verifikace nebo falzifikace
antiteze.
Známé jsou Popperovy výroky, že :
" MATERIALISMUS překročil sám sebe. "
" FALSIFIKACE TEORIÍ jsou jedinným nástrojem vědeckého pokroku. "
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