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Posudek na bakalářskou práci 

 
X oponentský posudek Jméno posuzovatele: Marco Stella 

 
Datum:7.9.2012 
 

Autor:  
 Zoana Miklošová 
 
Název práce:  
 EVOLÚCIA vs. STVORENIE: KDE LEŽÍ PRAVDA? 
 
 
X Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků 
(pravidel). 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
„Zachytit povahu konfliktu mezi kreacionisty a majoritní vědeckou obcé“ 
 
„(…) práce stručně charakterizuje kreacionistický model a porovnává ho 
s Darwinovým modelem založeným na postupné modifikaci druhů ze 
společného předka.Kreační věda je hodnocena z hlediska vědeckého 
přínosu a metodologie“ 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Odpovídá formálním požadavkům, obsahuje úvod, tělo textu, závěr a 
bibliografii.  
 
Vzhledem k charakteru práce by bylo i formálně lepší členit jednotlivé 
kapitoly (1,2,3,4) na části popisné a kritické (nyní často splývají) 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Vzhledem k ne zcela jasnému vymezení tématu, přístupu k dané látce a její 
náročnosti nelze literární zdroje považovat za dostatečné v tom smyslu, že 
by reflektovaly relevantní literaturu k tématu v její plné šíři. Neobsahuje ani 
standartní díla k problematice (namátkou  - Ruse 2001, Ruse 2008 a mnohá 
další) Avšak vzhledem k tomu, že jde o bakalářskou práci, počet použitých 
literárních zdrojů (kolem 120) více než dostačuje. 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 (práce neobsahuje vlastní výsledky, je rešerší) 
 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
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Ačkoliv se jedná o rešerši, ocenil bych, kdyby autorka byla schopná popsat, 
jak vybírala skutečně relevantní zdroje  - internet i knihovny jsou literatury na 
toto téma plné, bohužel ne všechny knihy k tématu stojí nutně za přečtení. (v 
tomto ohledu vlastně chybí rešerši „metoda“, ale tato připomínka je spíše 
k doplnění u obhajoby než vyloženě výtkou). 
Závažnější problém vidím v práci s citacemi, a to hned v několika ohledegc:. 
Jaký je například význam slovenského soupisu zásad CRS (str. 9 a 10, 16 a 
jinde) ve slovenštině i v anglickém originále? V textu se poměrně často 
opakuje, že citáty jsou buď v překladu, nebo i v anglickém originále, ovšem 
zcela nesjednocené.  
 
Přímé citace, tj. text přímo přejatý z jiného textu, např. "„…si myslíme, že 
důkazy pro biologickou diskontinuitu a inteligentní plán jsou nesporné, ba ve 
skutečnosti ohromující… A co víc, naše nejlepší pochopení hlavních linií 
fosilních důkazů a vývojové biologie jasně ukazuje na hlubokou a původní 
diskontinuitu ve vztazích mezi organismy…Bůh přímo stvořil hlavní skupiny 
zvířat a rostlin.“ (Nelson & Reynolds 2004, s. 39-82)." je třeba citovat s 
přesností na stránku, ne s rozmezím (podobně je to u mnoha dalších 
přímých citací v textu). Nedobře odvedená práce s citacemi a odkazy je 
dobře vidět např. na str. 21, kde se vyskytují různé varianty chyb.  
Citace z webových zdrojů citujeme stejným způsobem jako literaturu (tj. buď 
do textu, nebo pod čáru, nebo do poznámek za text, nikdy však ne všechno 
dohromady, chvíli mi trvalo než jsem přišel na co čísla v závorce odkazují 
(webové zdroje na konci textu). Kombinace různých způsobů citování je 
přinejmenším nestandardní a rozhodně matoucí. 
 
Dále, existuje-li dobrý překlad, bývá zvykem citovat raději z něj (sv. Tomáš 
Akvinský, sir Karl Popper…) 
 
Z nepochopitelných důvodů obsahuje seznam literatury na konci i nějaká 
záhadná číselná rozmezí, označující zřejmě stránky (ta zase naopak chybí v 
textu) 
 
Namátkou :  
 
Dembski W.A. (2004): The Design Revolution. (Downers Grove: InerVarsity 
Press), 24 – 25, 43, 63, 130, 136-137 
 
Flegr J. (2007): Úvod do evoluční biologie. (Praha: Academia), 39-40, 484- 
485 
 
Pennock R.T. (2001): Wizards of ID: Reply of Dembski. Intelligent Design 
Creationism and Its Critics: Philosophical, Theological, and Scientific 
Perspectives. (Cambridge: MIT Press) 645- 667 
  
a mnohde chybí i místo vydání (viz výše). Seznam literatury z ne zcela 
pochopitelných důvodů obsahuje např. i soudní spor (McLean v. Arkansas 
(1982) 
 
Jinak z formálního hlediska neshledávám na textu větších závad, drobné 
stylistické nedostatky, lehce neobratné formulace a anglicismy (namátkou 
„kontemporálny význam“) lze pominout. . 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Z principu nelze debatu, z níž autorka zohledňuje pouze recentní část a 
která sahá v čase až daleko, daleko za Darwina, shrnout na 30 stran 
(vylámali si na tom zuby už jiní na mnohem větší ploše), stejně jako 
argumenty pro a proti teorii Stvoření (nebo možná jdou, ale vyžadovalo by to 
značnou přípravu a znalost terénu). Problém vidím v šíři zvoleného tématu, 
které je v zásadě bezbřehé. Nepřekvapí pak, že řada pasáží v textu působí 
povrchně a ne zcela přesvědčivě. Byť nepopírám, že autorka vložila do textu 
značné úsilí, které je na textu velmi patrné, nemohu se zbavit dojmu, že to 
byl příliš velký krajíc. Zvolení drobnějšího tématu (třeba ve stejné oblasti) by 
pro bakalářskou práci bylo jistě vhodnější, byť se domnívám, že například 
členění kreacionistických a přilehlých myšlenkových směrů, které autorka 
provedla je třeba velmi ocenit. Také s přihlédnutím k tomu, že práce, pokud 
by měla spadat do oblasti filosofie biologie, neobsahuje odkazy na žádná 
kanonické díla věnující se problematice (viz zmíněný Ruse či jakékoliv jiné 
standardní dílo věnující se vztahu evoluční teorie a náboženství), nepovažuji 
práci za ideální. Za snad největší problém práce považuji (dle mého názoru, 
který si rád nechám vymluvit) arbitrárnost volby textů, se kterými autorka 
pracuje. Jak byla prováděna heuristika, na základě čeho například vznikaly 
seznamy osob, např. na straně 8? Tento problém souvisí s předchozím 
zmíněným problémem. Autorka se také věnuje poměrně velmi úzce na 
kreacionismus v USA a poněkud jí uniká dramaticky odlišný vývoj v Evropě. 
Dochází tak ke zbytečné polarizaci „křesťanství vs evoluce“ bez v textu 
zjevné reflexe toho, že např. katolický (T. de Chardin) a evangelikální přístup 
běžný v USA se dramaticky liší. Podobně jako je práce (a to především 
vinou šíře zadání) jaksi a-geografická, tak je i a-historická v tom smyslu, že 
příliš nereflektuje ani skutečnost, že debata „evoluce vs. stvoření“ je 
záležitost sahající hluboko před Darwina až kamsi do 18. století a že 
současné argumenty jsou obvykle pouze aktualizací těch minulých, již 
mnohokrát použitých.  
Také střídání popisných a kritických pasáží, ne vždy zcela vyvážených a 
hlavně bez zjevného vymezení kde začíná jedna a končí druhá považuji za 
velmi matoucí.  
 
Celkově práci hodnotím mezi známkami velmi dobře a dobře v závislosti na 
obhajobě.  
 
Důvody kromě již řečeného viz níže.  
 
 
 
 
 
Otázky a připomínky oponenta: 
(citaci z práce vždy následuje připomínka nebo otázka)  
 
„Problémom ID je doterajšia absencia vlastného výskumu s objavným 
prínosom. Obhajcovia ID sa hlásia k niektorým výskumom, ktoré však boli 
navrhnuté vedcami mimo ID komunitu napr. objav, že tzv. junk DNA má v 
skutočnosti isté funkcie (Moore 1996)“ (str. 31).  Je to opravdu tak, že by se 
ze strany ID jednalo pouze o rétorickou strategii a tuny popsaného papíru 
(nebo MB textových souborů)? Opravdu zde není žádný výzkum, prováděný 
zastánci ID na podporu svého setu tvrzení? Pokud to tak je, dokázala by 
autorka vyložit, proč se mu přesto dostává takového hlasu, a to nejen v 
USA?  
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„Práca poukázala na nekompatibilitu terajších konceptov KMZ, KSZ a 
konceptu ID so súčasnou vedeckou metodológiou. Všetky tri koncepty 
nespĺňali najmä kritérium falzifikovateľnosti a princíp metodologického 
materiálneho redukcionizmu.“(str. 36) Toto zjištění není zvláště překvapivé, 
ale dokázala by pak autorka vysvětlit, proč např. ještě v 19. století teorie 
stvoření mohla být integrální součástí vědeckého pohledu na svět?  
 
Debata medzi kreacionizmom a evolúciou neustáva ani po 80 rokoch. 
Kreačná veda, reprezentovaná najmä kreacionizmom mladej Zeme (KMZ) a 
kreacionizmom starej Zeme (KSZ), popiera existenciu makroevolúcie a 
prináša model oddeleného stvorenia druhov založený na Genezis.(str.3) 
Proč zrovna 80 let?  
 
 
„Konflikt medzi evolúciou a stvorením opäť ožil v dvadsiatych rokoch 20. 
storočia na juhu USA, keď štáty Tennesee, Oklahoma, Florida, Mississippi a 
Arkansas vďaka nemalému vplyvu kongregácii konzervatívnych kresťanov 
na štátne legislatívy schválili zákon o zákaze vyučovania evolúcie na 
stredných školách z obavy, že by navádzala študentov k ateizmu a 
nemorálnosti (Armstrong 2000, Marsden 1980). Vtedy nadobudol pojem 
kreacionizmus svoj kontemporálny význam, asociovaný s 
antievolucionizmom t.j. popieraním evolúcie (zvlášť tej biologickej).“(str. 6) 
 
Autorka píše především o USA. V Evropě proběhl do značné míry vlastní 
specifický vývoj, který bych očekával, že bude pro autorku důležitější 
(nicméně nemohu hodnotit to, co v práci není), resp. by alespoň okrajově 
měla zmínit, že vývoj a postoje jak církevní, tak vědecké komunity na 
Kontinentě se liší od těch amerických . Formulováno otázkou - proč si 
autorka myslí, že v Evropě obecně a zvláště v Evropě střední není výuka 
evoluční teorie obvykle nijak problematizovnána a dokonce ani v 
posledních sto letech problematizována nebyla?) 
 
 
V minulosti obdobne znejúce pojmy typu inteligentné vedenie, inteligentná 
príčina, inteligentný dizajn a pod. používal v súvislosti s teleologickým 
argumentom (čiže nie v súčasnom význame slova!) celý zástup filozofov, 
vrátane Platóna, Tomáša Akvinského a mnohých ďalších. (str. 23) Ať 
autorka vysvětlí, co to znamená teleologický argument. 
 
Preto je namieste uvažovať o iných alternatívach pre porozumenie týždňa 
biblického stvorenia, jednou z nich môže byť aj tzv. rámcová hypotéza 
(framework hypothesis), ktorá vidí šesť dní len ako literárny rámec pre 
stvoriteľskú Božiu činnosť (Aquinas…str. 13). Kdo je „Aquinas“ a skutečně 
platí, co autorka napsala? 
 
Poznámka na konec: 
 
U výčtů osob náležejících podle autorky k jednotlivým směrům by bylo dobré 
např. uvést základní díla nebo jiný vklad do hnutí, případně stručný medialon 
se základními životopisnými údaji. Bylo by pak snazší udělat si lepší obrázek 
o  prosopografii kreacionistů. Detailnější, na menší celky zaměřený postup 
by mohl být cestou, jak v tématu pokračovat a rozvíjet ho nebanální formou, 
například i na území ČR.  
 



 Strana 5 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí 
zveřejněných informací) 
 

 výborně   X velmi dobře   X dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu filosof@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na sekretariát Katedry filosofie a dějin přírodních věd. 

http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc�

