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Abstrakt: 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. 

Táto práca stručne charakterizuje kreacionistický model a porovnáva ho s Darwinovým modelom 

založenom na postupnej modifikácii druhov zo spoločného predka. Kreačná veda je hodnotená 

z hľadiska vedeckého prínosu a metodológie. 

V posledných dekádach popularita kreačnej vedy klesá a do popredia sa dostáva nový fenomén - 

inteligentný dizajn (ID). Hoci vychádza z podobného filozofického nastavenia ako kreačná veda, 

prináša nové argumenty v prospech dizajnu živých štruktúr – špecifickú a neredukovateľnú 

komplexitu.  Tieto tézy sú opäť analyzované na základe objasňujúcej hodnoty a metodológie 

v porovnaní s nedávnymi post-neodarwinistickými konceptmi v evolučnej biológii. 

 

Kľúčové slová: Kreacionizmus, biologická evolúcia, darwinizmus, neodarwinizmus, 

inteligentný dizajn, falzifikovateľnosť, metodologický materializmus  

 

 

 

Abstract: The debate between creationism and evolution remains vital after 80 years. Creation 

Science, represented by Young- Earth Creationism (YEC) and Old-Earth Creationism (OEC), denies fact 

of macroevolution and postulates based on Genesis model of separately created species. Thesis 

submits brief description of creationistic model and compares it with Darwinian idea of descent with 

modification from common ancestor. Primarily, the scientific and methodological merits of Creation 

Science are examined. 

In last two decades the position of Creation Science was rather decreasing. On the other hand, new 

phenomenon Intelligent Design (ID) became widely known. Although philosophical starting-points 

similar as creationistic ones ID introduces new arguments for supernatural design. This work analyses 

main tenets of ID – specified complexity and irreducible complexity of organisms. Again, ID´s 

arguments are judged on its explanatory and methodological merits in confrontation with evolutional 

concepts reflecting recent post-neodarwinism development in biology.  

 

 

Key words: Creationism, biological evolution, Darwinism, Neodarwinism, Intelligent design, 

falsifiability, methodological naturalism 
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Úvod 

 

Zámerom práce je zachytiť súčasnú povahu už vyše osemdesiat rokov trvajúceho konfliktu medzi 

kreacionistami, bojkotujúcimi vo väčšej alebo menšej miere evolučné teórie a majoritnou vedeckou 

obcou. V práci sú predstavené dominantné smery novodobého kreacionizmu,  participujúce vo 

verejnej polemike evolúcia vs. stvorenie. Každá kapitola poskytuje stručnú charakteristiku programu 

konkrétneho kreacionistického hnutia s dôrazom na jeho typickú argumentáciu. Práca sa sústreďuje 

na komparáciu evolucionistického a kreacionistického prístupu z hľadiska metodológie a efektivity pri 

poznávaní prírody, najmä biologickej sféry. 

Hoci je téma  primárne spojená s  kreacionizmom, zaraďujem do 3. kapitoly pomerne nedávny  

fenomén inteligentného dizajnu kvôli  jeho podobnostiam s tradičnými kreacionistickými konceptmi. 

 

1. Kreacionizmus 

 

Kreacionizmus, odvodený od anglického slova creation, čiže stvorenie je myšlienkové hnutie, 

založené na náboženskom presvedčení  a interpretácií posvätných textov, z ktorých dané 

presvedčenie vychádza.  Kreacionizmus odráža vieru, že ľudstvo, život, Zem a celý vesmír sú 

produktom výnimočného aktu stvorenia  nadprirodzenou bytosťou  (Scott 2004). V značnej väčšine 

prípadov je ideologický koncept kreacionizmu inšpirovaný práve popisom stvorenia (creation) v 

Starom Zákone Biblie, rešpektovanom ako sväté písmo spoločne v islame, judaizme a kresťanstve. 

Pokiaľ však uvažujeme iba o americko – európskom kultúrnom prostredí, môžeme  pojem 

kreacionizmus  zúžiť  na myšlienkový prúd spojený so signifikantne zastúpeným  kresťanským 

vierovyznaním. V ďalšom texte budem preto pod názvom kreacionizmus zmieňovať výlučne iba 

kresťanský kreacionizmus.   

Podľa filozofie tohto hnutia Biblia popisuje správne realitu a jej výklad nastoľuje základné premisy 

pri poznávaní sveta. V súčasnosti inštitúcie ako American Scientific Affiliation a britská Christians in 

Science dokladajú, že hoci všetci kreacionisti postulujú svet stvorený Abrahámovým Bohom, rôznia sa 

názory, akou metódou Boh pri tvorení postupoval (Numbers 1998). Kreacionizmus má teda viacero 

odnoží inklinujúcich k rôznym výkladom stvorenia. Podľa prístupu k interpretácii biblického textu by 

sme mohli rozdeliť  zástupcov kreacionizmu na kreacionistov fundamentalistických, apelujúcich na 

viac-menej doslovný výklad stvorenia a kreacionistov nefundamentalistických, ktorí nepovažujú pasáž 

o stvorení za presný, a už vôbec nie vedecký popis historickej udalosti.  Medzi fundamentalistické 

smery patria napr. kreacionizmus mladej Zeme  (KMZ) a kreacionizmus starej Zeme (KSZ). 
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K nefundamentalistickým skupinám sa hlásia teistický evolucionisti a s nimi veľmi podobný evolučný 

kreacionizmus.  

1.1. Kreačná veda 

Spor medzi kreacionizmom a evolučnou teóriou nastal po publikácii Darwinovho diela O pôvode 

druhov prirodzeným výberom v r. 1859 (Darwin 1953). Napriek rozšírenému názoru nebola príčinou 

konfliktu samotná myšlienka evolúcie, ktorá sa v histórii viackrát opakovala bez väčšieho ohlasu 

(napr. Lamarckove evolučné rady), ale spôsob, akým Darwin evolúciu vyložil – ako a priori 

neorientovanú historickú udalosť (Markoš 2003). 

Rola náhody v Darwinovom pojatí evolúcie vyvolala rozpor s náboženským presvedčením jeho 

doby, ktoré sa nieslo v znamení prírodnej teológie Williama Paleyho1. Reakcia anglikánskej cirkvi, 

najširšie zastúpenej denominácie v domovine Ch. Darwina, bola zmiešaná. Darwin získal mnoho 

odporcov z radov obhajcov (klasického) stvorenia, zastávajúcich, že biologické formy, najmä človek, 

boli utvárané osobitne. Na druhej strane niektorí liberálni duchovní ochotne privítali evolúciu ako 

proces, ktorým Boh priviedol živé formy do ich súčasnej podoby. Napr. duchovný Charles Kingsley 

označil Darwinovu myšlienku evolúcie, samozrejme usmernenej Bohom,  za „vznešený koncept 

božích atribútov“2  (Darwin 1860). Ďalším podporovateľom Darwina bol teológ Baden Powell, 

uprednostňujúc božie pôsobenie skrze prírodné zákony pred priamymi zázrakmi (Desmond & Moore 

1991, s. 487 – 488, 500). Podobne, Asa Gray, dobrý priateľ Ch. Darwina a americký botanik, veril, že 

prírodná selekcia je kompatibilná s prírodnou teológiou (Gray 1874, Miles 2001) a jeho stanovisko 

teistu prijímajúceho evolúciu predznamenalo postoj teistickej evolúcie, v súčasnosti rozšírený medzi  

nefundamentalistickými kresťanmi po celom svete (viac o stanovisku teistickej evolúcie v poslednej, 

4. kapitole). 

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). Zákaz vyučovania evolučnej 

teórie trval do šesťdesiatych rokov, v priebehu  ktorých sa evolúcia po sérii súdnych rozhodnutí opäť 

                                                           

1
 Prírodná teológia bola v Británii 19. storočia veľmi populárnym trendom v cirkvi,  ako aj v akademickej obci. 

Podľa prírodnej teológie Boh v úlohe presného mechanika (watchmaker) navrhol dokonale svet pre dobro 
človeka a príroda tento boží dizajn odráža (Paley 1803). 

2
 “Noble a conception of Deity“ (Darwin 1860). 
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objavila v školských osnovách.  Odsúhlasenie výučby evolúcie prinieslo silný impulz pre vznik a rozvoj 

tzv. kreačnej vedy. V rovnakom čase  antievolucionisti úspešne presadili svoju požiadavku vyučovať 

popri evolučnej teórii aj novopečenú kreačnú vedu (Larson 2004). 

Kreačná veda sa sformovala okolo osoby Henryho Morrisa, oddaného zástancu kreacionizmu 

mladej Zeme, v r. 1961 po vydaní jeho dnes už kultového diela The Genesis Flood (Scott 2009, s. 105). 

Morris  vo svojej rozsiahlej publikačnej činnosti priniesol údajné vedecké dôkazy pre  mladý vek 

Zeme, stvorenej v priebehu jedného týždňa alebo v prospech oddeleného stvorenia biologických 

druhov namiesto biologickej evolúcie. Jeho tzv. geológia potopy (flood geology) zhromažďuje 

argumenty  poukazujúce na racionalitu viery v globálnu Noemovu potopu, zachytenú v prvej knihe 

Starého Zákona, Genezis. Geológia potopy uvádza ako „dôkazy“ niektoré geologické úkazy na 

planéte,  obľúbeným príkladom je Grand Canyon (Whitcom & Morris 1961). 

Neskôr boli rady kreačnej vedy rozšírené aj o predstaviteľov kreacionizmu starej Zeme, ktorí síce 

rešpektujú fakt astronomickej a geologickej evolúcie, ale v zhode s kreacionizmom mladej Zeme 

kritizujú biologickú evolúciu. Pre kreačnú vedu je typické spochybňovanie vedeckých dát, faktov, 

nálezov a záverov, ktoré kontraindikujú doslovný výklad Biblie. Závery buď ignorujú alebo 

reinterpretujú cez biblickú paradigmu. Viac viď v nasledujúcich kapitolách 1 a 2 o kreacionizme 

mladej a starej Zeme. 

Kreačná veda zostala v curriculách prírodovedne zameraných tried do konca osemdesiatych rokov, 

kým Najvyšší súd USA nerozhodol,  že nespĺňa kritéria vedeckosti a nemala by sa teda vyučovať ako 

vedecká teória na hodinách prírodovedy (napr. McLean v. Arkansas 1982, Edwards v. Aguillard 1987).   

V deväťdesiatych  rokoch vstúpil na scénu nový fenomén zvaný inteligentný dizajn, ktorý hoci sa 

oficiálne od kreacionizmu dištancuje, aplikuje rovnaké postupy ako kreačná veda, teda odmietanie 

náhodnosti v prírode a zdôrazňovanie teleológie, implicitne operujúce s predstavou Boha a 

častú  bagatelizáciu hypotéz evolučnej teórie. Inteligentný dizajn  predstavuje spoločnosťou 

reflektovaného oponenta  darwinizmu a neodarwinizmu3, pretože Boha nevyžaduje priamo, pracuje 

s vedeckými dátami na základe vedeckej metodológie, ktorú však zjavne nespĺňa (Clarke 2008, 

Leshner 2005, Forrest 2008). Zameriava sa na širšiu verejnosť, rýchlo preniká do škôl (Holden 2004) 

a jeho pozícia sa upevňuje (Olson 2004). Viac v kapitole 3 o inteligentnom dizajne. Aj keď hnutie 

kreačnej vedy a inteligentného dizajnu začalo pôsobiť v USA a doteraz tam podnecuje silné reakcie, 

ich ozveny sa stále častejšie dostávajú aj do Európy a kontroverzia medzi kreacionizmom a evolučnou 

teóriu tak naberá na aktuálnosti. 

                                                           

3
 Zatiaľ čo darwinizmus označuje pôvodnú evolučnú teóriu Ch. Darwina s dôrazom na prirodzeným výber, 

pod neodarwinizmom je myslené to, čo Julian Huxley (1942) nazval presnejším termínom: moderná evolučná 
syntéza (zjednodušene znamená spojenie prírodného výberu s princípmi populačnej genetiky). 
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1.2. Kreacionizmus mladej Zeme  

Kreacionisti mladej Zeme (KMZ), zvaní aj mladí kreacionisti, či teória mladej Zeme je najstaršou 

frakciou moderných kreacionistov a základným pilierom kreačnej vedy. Stojí v opozícii nielen voči 

súčasnému evolucionizmu, ale ostro kritizuje  tiež prúd teistickej evolúcie, hodnotiac ho ako „zlyhanie 

ducha, hoci aj tvorivého a múdreho“ (Nelson & Reynolds 2004, s. 39-82). Naopak má mnoho 

spoločného s hnutím teórie starej Zeme, a preto sa často  v médiách tieto dve hnutia označujú 

jedným súhrnným pojmom  kreacionisti, či kreačná veda. Východiskovou paradigmou 

kreacionistických výskumníkov mladej Zeme je doslovná, môžeme povedať , fundamentalistická 

interpretácia Biblického textu. Z nej odvodzujú krátke trvanie Zeme, približne 5 000 až 10 000 rokov, 

vieru v globálnu tzv. Noemovu potopu.4 Sú presvedčení, že Boh je nielen prvotnou príčinou v dejinách 

života, ale priamo jedná v jeho histórii, čo údajne vyplýva z dôkazov v chémii a fyzike (McCombs 

2004).  

1.2.1. Kto sú kreacionisti mladej Zeme? 

Aliancia KMZ zďaleka nezdružuje len kresťansky orientovaných nadšencov – laikov, ale aj 

vyštudovaných vedeckých pracovníkov  najmä z  USA, hoci menšie organizácie mladých kreacionistov 

existujú tiež v iných krajinách napr. Kanade, Austrálii, Nemecku, Anglicku a Južnej Kórey. Medzi 

výrazne postavy hnutia patria inžinier v oblasti hydrauliky Henry Morris, biochemik Duane Gish, 

pedagóg, ekológ a evanjelista z Austrálie Ken Ham, paleontológ Kurt Wise z Bryan College, historik 

prírodných vied Paul Nelson z Chicagskej Univerzity, profesor filozofie vedy na Biola Univeristy John 

M. Reynolds, geofyzik John Baumgardner z Národného laboratória v Los Alamos, prírodovedec 

Russell Humphreys zo Sandijského národného laboratória , biológ Wayne Frair, mikrobiológ Siegfried 

Scherer z Technického učenia v Mníchove a paleoantropologička Sigrid Hartwig – Schererová 

z Mníchovskej univerzity . 

 Najznámejšie výskumné organizácie kreacionistov mladej Zeme reprezentujú  Creation Research 

Society (CRS), vydávajúca štvrťročný magazín Creation Research Society Quarterly ; potom Geoscience 

Research Institute (GRI) vydávajúci časopis Origins a nakoniec organizácia Institute for Creation 

Research (ICR) s mesačníkom Acts and Facts a medzinárodnou rozhlasovou stanicou. Okrem nich 

v USA pôsobia desiatky lokálnych pracovísk napr. Creation Science Fellowship  v Pittsburgu, ktoré 

usporadúva každé štyri roky  Medzinárodnú konferenciu o kreacionizme (Nelson & Reynolds 2004, s. 

39-82). 

                                                           

4
 Pre detailnejšie naštudovanie biblického príbehu o stvorení a Noemovej potopy odporúčam prečítať 

Genezis 1-7. 
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Spoločnosti sa spravidla  odčlenili od teologických vysokých škôl a biblických inštitútov. GRI, 

fungujúca od r. 1958, podlieha hneď dvom vysokoškolským inštitúciám:  Lomalindské univerzite 

v Kalifornii a Andrewsovej univerzite v Berrien Springs v Michigane. Jeho pracovníci sa prevažne 

hlásia k cirkvi Adventistov siedmeho dňa. ICR bol založený v r. 1972 Henry Morrisom znovu ako odnož 

biblickej školy Christian Heritage College v San Diegu v Californii, zriadenej len 2 roky pred ICR zhodou 

okolností tiež Henry Morrisom a evanjelistom Timothy LaHayeom (Scott 2009, s. 107). 

Trochu iný príbeh stojí za vznikom dominantnej výskumnej inštitúcie mladých kreacionistov -  CRS. 

Spoločnosť existuje ako nezisková organizácia a kladie dôraz na svoju nezávislosť od politických 

skupín, či akýchkoľvek cirkevných denominácií  (1). Funguje na medzinárodnej úrovni so súčasným 

počtom hlasujúcich členov (držiteľov doktorských titulov z prírodných vied) okolo 600. Týmto 

hlasujúcim členom náleží právomoc zasahovať do vnútorného diania a rozhodovať o budúcom vývoji 

spoločnosti . Ďalej k nej patria nehlasujúci členovia, ktorých je približne 1 100. Zjavný je mohutný rast 

spoločnosti, keď uvážime, že pri jej vzniku v roku 1963 začínala s 10 členmi – vedcami z radov 

konzervatívnych kresťanov, ktorí pociťovali potrebu inej interpretácie vedeckých výsledkov ako 

zvyšok akademických obcí v USA. V ich centre opäť stál Henry Morris.  Primárnym cieľom bolo 

umožniť nezávislú publikáciu z kreacionistického uhlu pohľadu, ktorú zrealizovali vo vlastnom 

štvrťročníku Creation Research Society Quarterly. CRS disponuje veľmi jasným a vyhraneným 

ideologický programom a podmienkou pre zisk členstva  je súhlas s ním. Tento program stavia na 

kresťanskej náuke a z nej CRS, ale v podstate, mladí kreacionisti všeobecne,  odvodzujú axiómy pre 

svoje skúmanie prírody. Presne ho cituje nasledujúca stať: 

1. Biblia je zapísaným slovom Boha a pretože je inšpirovaná Ním všetky tvrdenia v nej obsiahnuté sú 

historicky a vedecky pravdivé v pôvodnom znení. Pre prírodných bádateľov z toho vyplýva, že 

záznam stvorenia v Genezis5  je faktickou prezentáciou jednoduchej historickej pravdy. 

2. Všetky základné typy organizmov, vrátane človeka, boli stvorené priamym tvorivým zásahom 

Boha behom stvoriteľského týždňa opísaného v Genezis6. Akékoľvek biologické zmeny, ktoré sa 

objavili až po stvoriteľskom týždni zahŕňajú iba zmeny v rámci stvorených druhov. 

3. Veľká potopa, všeobecne zmieňovaná ako Noemova potopa7  bola historickou skutočnosťou 

celosvetového rozmeru, čo do rozsahu a významu. 

4. Sme organizáciou združujúcou mužov a ženy vo vede, ktorí prijali Ježiša Krista ako svojho Pána 

a Spasiteľa.  Popis výnimočného stvorenia Adama a Evy ako jedného muža a jednej ženy a ich 

následné zhrešenie8  je základom pre našu vieru v potrebu Spasiteľa pre celé ľudstvo. Preto, 

spasenie môže byť uskutočnené len skrze prijatie Ježiša Krista ako Spasiteľa.  

                                                           

5
 Pozri Genezis, 1. a 2. kapitola. 

6
 Pozri Genezis, 1. a 2. kapitola. 

7
 Pozri Genezis ,7. kapitola. 

8
 Pozri Genezis, 3. kapitola. 
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     1.   The Bible is the written Word of God, and because it is inspired throughout, all its assertions are 

historically and scientifically true in the original autographs. To the student of nature this means that 

the account of origins in Genesis is a factual presentation of simple historical truths. 

2.    All basic types of living things, including man, were made by direct creative acts of God during the 

Creation Week described in Genesis. Whatever biological changes have occurred since Creation Week 

have accomplished only changes within the original created kinds. 

3.    The great flood described in Genesis, commonly referred to as the Noachian Flood, was a historic 

event worldwide in its extent and effect. 

4.    We are an organization of Christian men and women of science who accept Jesus Christ as our 

Lord and Savior. The account of the special creation of Adam and Eve as one man and one woman and 

their subsequent fall into sin is the basis for our belief in the necessity of a Savior for all mankind. 

Therefore, salvation can come only through accepting Jesus Christ as our Savior. (2) 

 

Z uvedenej doktríny KMZ nie je jasný cieľ skúmania, ani možné smerovanie do budúcnosti. Súdiac 

hneď podľa prvého a zrejme východiskového bodu, proponenti KMZ už odpovede poznajú, stačilo sa 

pozrieť do Genezis - „faktickej prezentácii jednoduchej historickej pravdy“. Problém ale spočíva v 

tom, že táto „jednoduchá historická pravda“ (aspoň v podaní mladých kreacionistov) na viacerých 

miestach neharmonizuje s vedeckými vysvetleniami, presadzovanými majoritnou časťou 

prírodovedcov. Nakoľko však základná premisa kreačnej vedy znie „Biblia má vždy pravdu“, musí sa  

mýliť moderná veda. Metodologickým postupom kreačnej vedy je teda „testovanie“ správnosti 

hypotéz nie  v prírode, ale v Biblii. Nuž pozrime sa, ako sa tento postup osvedčil. 

1.2.2. Adam, Eva a uniformita prírody  

K bodu číslo 4 treba poznamenať, že po zhrešení biblických prvých ľudí, Adama a Evy, nasledovalo 

prekliatie (pozri Genezis 3), ktoré podľa KMZ  navždy poznamenalo prirodzený rád celého sveta.  

Vzniká tým rozdelenie na stav pred pádom človeka, kde absolútne chýbala smrť v akejkoľvek podobe 

a po páde človeka (stav, ktorý trvá do dnes a platia v ňom dnešné podmienky). Mladí kreacionisti tak 

neberú do úvahy jeden zo základných predpokladov modernej vedy, uniformitu prírody t.j., že 

v súčasnosti platné prírodné zákony, platili nezmenene  taktiež v celej minulosti vesmíru a platia 

rovnako v každom jeho mieste. Keď teda astronómovia uvažujú o vzdialenosti a veku vzdialených 

galaxií spoliehajú sa na to, že fyzikálne zákony a kauzálne interakcie sú rovnaké tam aj tu. Ak by 

kozmos fungoval na odlišných princípoch v závislosti od miesta a času, väčšina našich domnienok  

o prírode by bola s najväčšou pravdepodobnosťou chybná. Naším zmyslom by sa dostával prúd 

neustálej fikcie.  Pochopiteľne by sa tak celkové poznávanie prírody ignorujúce predpoklad uniformity 

vesmíru značne skomplikovalo a je len ťažko predstaviteľné, ako by sa za takých podmienok dala 
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praktizovať veda. Napriek tomu zanedbávanie uniformity prírody sprevádza kľúčové rysy KMZ, 

vrátane mladého veku Zeme a celosvetovej potopy (odstavec 3 v programe CRS). 

1.2.3. Je Zem stará alebo nás klame Boh? 

Mladí  kreacionisti nesúhlasia s predpokladaným dlhým vekom vesmíru (13, 75 mld) a Zeme (4, 54 

mld) a prichádzajú so značne odlišným číslom - 5 700 až 10 000 rokov (Numbers 2006, s. 11). Túto 

cifru vypočítali na základe doslovného chápania dní v biblickom stvoriteľskom týždni a biblických  

genealógií od Adama po Noema (presne, ako to požaduje 1. bod ich programu). Väčšina mladých 

kreacionistov extrapoluje krátke trvanie Zeme aj na vek Vesmíru.   

Z modernej astronómie a geológie vyplýva, že pokiaľ v minulosti nedošlo k zmene fyzikálnych 

zákonov, typu konštantný poločas rozpadu rádioizotopov, konštantná rýchlosť svetla, či gravitačná 

konštanta spoločná pre celý kozmos atď., Zem musí byť nevyhnutne strašia než oných želaných desať 

tisícročí. 

Časť mladých kreacionistov sa permanentne pokúša relativizovať rádiometrické merania, od 

ktorých bol odvodený vysoký vek určitých minerálnych vzoriek, zavádzaním údajnej premenlivosti 

poločasu rozpadu rádioizotopov v priebehu histórie (Batten et al. 2000; Humphreys 2002). Podobne, 

aby vysvetlili, ako mohlo nami pozorované svetlo zo vzdialených hviezd  ubehnúť svoju dráhu 

v extrémne nízkom čase pod 10 000 rokov, zvykli v tvrdiť , že rýchlosť svetla bola v minulosti vyššia 

a postupne klesala (Harris 1978, Morton 1982).  

Žiaľ prinášanie ad hoc hypotéz k jednotlivým vedeckým vysvetleniam, kolidujúcich s ich 

interpretáciou Genezis zostáva dodnes  zreteľnou črtou kreačnej vedy. Ich metóda vykladať 

ľubovoľne vybrané javy  „po svojom“ (alebo podľa božieho slova?) má, okrem obchádzania 

metodológie súčasnej vedy, trhlinu aj v tom, že síce za pomoci krkolomného scenára vysvetlí jeden 

jav, ale znemožní vysvetliť mnoho ďalších. Vezmime si napríklad tvrdenie, že rýchlosť svetla bola 

v minulosti vyššia a jeho rýchlosť sa postupne znižovala: z tohto pokusu objasniť dopad svetla zo 

vzdialených hviezd v krátkom čase nutne vyplýva, že 4 000 rokov dozadu (čo je, ak sa chceme držať 

Písma, doba Abrahámova) by intenzita slnečného žiarenia výrazne presahovala dnešné hodnoty 

a zdarne by upiekla všetko živé na Zemi (Newman 2004, s. 112-145). 

Avšak v súčasnosti najviac používaný argument v prospech krátkej existencie vesmíru znie, že Boh 

– neobmedzený prírodnými zákonmi a veličinami– mohol stvoriť ex nihilo zdanlivo starý vesmír. 

Vesmír a Zem stvorené vo veľmi krátkom, zanedbateľnom časovom úseku, predpripravené na svoju 

ďalšiu existenciu, nesúce črty falošnej astronomickej a geologickej histórie. Napr. Zem nemusela 

chladnúť – bola stvorená s dnešnou teplotou vhodnou pre život, podobne pohoria boli sformované 

už v okamihu božej kreativity (Nelson & Reynolds 2004, s. 39-82). 
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Esenciálnym krokom pre argumentáciu KMZ v prospech zdanlivo starého vesmíru je spochybnenie 

základnej kozmologickej premisy o uniformite vesmíru: 

„ ... vznikl předpoklad, že naše místo ve vesmíru by mělo být stejné jako jakékoli jiné místo ve vesmíru 

... Bylo by matoucí po prohlášení, že žijeme na obyčejné planetě kroužící kolem obyčejné hvězdy 

v obyčejné galaxii, zjistit, že naše místo ve vesmíru je výjimečné…Abychom se vyhnuli tomuto zmatku, 

tíhneme k hypotéze uniformity. 

Přesto nesmíme takovou hypotézu přijmout, aniž bychom poznali, čemu slouží. Můj názor dokreslí 

jedna analogie. Když seskočíme naslepo padákem z letadla letícího nad zemí a spadneme do skupinky 

bříz, můžeme argumentovat tím, že jsme nepřistáli na žádném určitém místě – a když náhodou na 

tomto místě nebude kromě bříz nic výjimečného, můžeme z toho udělat závěr, že Země je všude 

pokryta břízami! Takový závěr bude chybný bez ohledu na dokonalou nahodilost místa, kde jsme 

přistáli. Neuděláme však stejnou věc, když vypracujeme základní premisu kosmologie? “ (Pearcey & 

Thaxton 1994). 

 

V momente, keď pripustíme, že naše pozorovania sú založené iba na predkladanej fikcii, ako to 

proklamuje KMZ, otvára sa nám priestor pre nespočetné množstvo špekulácii - od hypotézy, že Boh 

stvoril svet v jednom okamihu až po nápad, že žijeme v Matrixe, ovládanom strojmi - v závislosti od 

toho, čomu sme náchylný viac veriť. Nech by sme vymysleli akokoľvek pekne znejúcu hypotézu, 

nemôžeme v podmienkach súčasného kozmu testovať jej adekvátnosť, pretože všetka empirická  

skúsenosť je falošná. Nedá sa preto určiť, ktoré z viacerých potenciálnych vysvetlení, je lepšie a ktoré 

horšie. Tým pádom každé vysvetlenie nadobúda štatút pravdivosti  bez možnosti falzifikácie.  

Veda naopak pracuje iba s falzifikovateľnými tvrdeniami. Totiž každá skutočne vedecká hypotéza 

môže byť v procese jej testovania iba vyvrátená , nikdy nie verifikovaná. Procesom testovania, čiže 

porovnávaním našich hypotéz s reálnym fungovaním v prírode,  sú filtrované hypotézy, ktoré sa 

nezhodujú s pozorovanými javmi, čo vlastne znamená, že nevysvetľujú  dobre prírodu. Na druhej 

strane tie hypotézy, ktoré dlho odolávajú pokusu o falzifikáciu, sú dočasne považované za platné ako 

momentálne najlepšie vysvetlenia z tých, čo boli navrhnuté.  To však nevylučuje možnosť ich 

vyvrátenia v budúcnosti a nahradenie dokonalejšími vysvetleniami. Tým je zaistený progres 

v poznávaní prírody (Popper 1959, 1999).9 

Nakoľko hypotéza o zdanlivo starom vesmíre predstavuje nefalzifikovateľné, a tým aj 

netestovateľné tvrdenie, jasne zlyháva v naplnení kritérií metodológie modernej vedy. 

 

                                                           

9 Samozrejme, zmienená metóda falzifikácie hypotéz má zmysel iba pod podmienkou uniformity prírody.  
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1.2.4. Nielen vedci nesúhlasia...  

Predstavy o zdanlivo vysokom veku vesmíru a mladom trvaní Zeme, ako aj popieranie existencie 

smrti pred zrodením prvých ľudí (Adama a Evy) spochybňujú nielen vedci stojaci mimo 

kreacionizmus, ale aj druhé krídlo kreačnej vedy  - kreacionisti starej Zeme.  Z princípu odmietajú 

zdanlivo starý vesmír a fiktívnu históriu Zeme ako nebiblické, lebo de facto naznačujú, že Boh svojmu 

stvoreniu klame. KSZ argumentuje v prospech dlhého veku vesmíru  odvolávajúc sa na jeho veľkosť, 

rádiometrické merania hornín, vývoj koralových útesov a niekoľko tisíc metrov hlboké sedimentárne 

vrstvy (Ross 1994,Young 1997).  

KSZ poukazujú aj na rozsiahly fosílny materiál a upozorňujú, že je pomerne náročné vysvetliť  

bohaté fosílne nálezy jedinou 40 dňovou, hoci aj celosvetovou potopu (viď 3. bod CRS doktríny) , čo u 

mladých kreacionistov predstavuje jediné prípustné vysvetlenie (Morris J. & Sherwin 2010). Napr. 

v Mexickom zálive bolo zdokumentované, že fosílne pozostatky sa objavujú až do hĺbky 7 500 m 

a nájdeme ich v rôznych druhoch sedimentovaných hornín, z ktorých každá vznikla za veľmi 

rozdielnych podmienok  (Wonderly 1977). 

Podotýkajú tiež, že bez existencie smrti pred zhrešením prvých ľudí by bolo nemožné vysvetliť 

esenciálnu biologickú činnosť ako je napr. pôsobenie baktérii v hrubom čreve človeka a iných 

organizmov. Navrhujú menej doslovnú a podľa ich názoru presnejšiu interpretáciu 2. a 3. kapitoly 

Genezis, kde „prokletí přírody v době pádu prvních lidí, popsané v Bibli, je skutečné, ale musí se 

jednat o něco jiného než o fyzickou smrt.“(Newman 2004, s. 112-145).  

Rovnako teológovia upozorňujú na neopodstatnenosť domnienky, že biblický stvoriteľský týždeň  

(viď Genezis 1) resp. šesť biblických dní, počas ktorých Boh tvoril svet predstavuje skutočných šesť 24 

hodinových úsekov, čiže šesť dní v dnešnom pojatí.  Túto striktnú interpretáciu, ktorej sa pridŕžajú len 

mladí kreacionisti odmietla potvrdiť samotná Medzinárodná rada pre biblickú neomylnosť na 

konferencii o hermeneutike v roku 1982 (Bradley & Olsen 1984b). Mnohí teológovia vytýkajú KMZ 

nedostatok porozumenia pre zmýšľanie a historický kontext  biblických pisateľov.  Z podrobného 

štúdia Biblie je  zjavné, že biblický autori popisovali Boha ako tzv. prvotnú alebo konečnú príčinu 

prírodných procesov, (napr. že tráva rastie, aby zasýtila dobytok), ale nezmieňovali sa o tzv. 

druhotných príčinách (napr. o fotosyntéze), ktoré sú v centre záujmu súdobej vedy. Hlavný záujem 

autorov je teda náboženský a nie vedecký. Ich pozornosť sa upriamuje na činnosti Božie, ktoré sa 

vzťahujú k Božiemu vykupiteľskému plánu a k vzťahu Boha k ľuďom vôbec (Hasel 1974, Scullion 1984; 

Westermann 1984). 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,  Blotcher 1984, Kline 

1957-58, Sterchi 1996).  
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Podobne teologické a hermeneutické výklady hovoria v prospech existencie fyzickej smrti už pred 

Adamovým pádom (Davis 2004, s. 87-91), v zhode s konštatovaním  zástancov teórie starej Zeme. 

Na záver, niektorí teológovia poznamenávajú, že z kontextu Starého Zákona nie je jasné, či biblická 

Noemova potopa mala celosvetový charakter. Totiž Starý Zákon na viacerých miestach používa 

globálny jazyk pri rozprávaní o situáciách, ktoré ako pozadie príbehu jasne ukazuje, boli lokálne 

ohraničené (Boardman 1986, Young 1995). 

Po teologickom spochybnení doslovného chápania kreačného týždňa, absencie smrti pred 

zhrešením Adama a Evy a globálnej potopy, sa dostávame do bodu, keď je adekvátne zlúčiť biblický 

výklad skôr s dlhým trvaním Zeme, aj napriek nesúhlasu mladých kreacionistov. Dogmy kreacionistov 

mladej Zeme tak nedisponujú dostatočne prepracovanou vlastnou obhajobou, ani podporov teológov 

a ako bolo vyššie preukázané nie sú kompatibilné s metodológiou súdobej vedy.  

Druhý bod programu CRS, nepripúšťajúci biologickú evolúciu som zámerne vynechala. Nakoľko sa 

hľadisko mladých kreacionistov v otázke vzniku a vývoja živých foriem takmer nelíši od hľadiska 

kreacionistov starej Zeme, táto problematika bude diskutovaná v kapitole č. 2 venovanej teórii starej 

Zeme. 

2. Kreacionizmus starej Zeme 

Kreacionizmus starej Zeme (KSZ) zvaný aj teória starej Zeme alebo progresívny kreacionizmus. 

predstavuje po KMZ ďalšiu vetvu kreačnej vedy. Ako názov naznačuje uznáva starý vek vesmíru (cca 

13, 75 mld) a Zeme (približne 4, 54 mld) v súlade so súdobou astronómiou a geológiou. Od KMZ sa 

odlišuje aj postojom k Noemovej potope, ktorá podľa progresívneho kreacionizmu bola iba lokálne 

ohraničená na území dnešného Stredného východu, ako vyplýva z pozadia biblického príbehu (viď 

Genezis, 7. kapitola) a nestačila na vytvorenie geologického a fosílneho záznamu (Kulp 1950, 

Wonderly 1977). KSZ čelí obvineniu zo strany mladých kreacionistov kvôli údajnému nerešpektovaniu 

autority Písma, nakoľko v Genezis stojí, že potopou bola postihnutá celá Zem (Morris 1989). 

Kreacionisti starej Zeme však argumentujú, že slová „celá“ a „všetky“ zmieňované v Biblii nenesú 

často doslovný, ale jasne kontextuálny význam, čo by sa podľa nich malo zohľadniť aj v otázke 

Noemovej potopy (Hill 2002).     KSZ odmietajú doslovné chápanie stvoriteľského dňa v Genezis a dni 

interpretujú  jedným z nasledujúcich spôsobov:   

1. spomínaná rámcová hypotéza (dni iba ako metaforický rámec pre jednotlivé stvoriteľské 

kroky) 

2. deň – vek hypotéza (day-age hypothesis), podľa ktorej každý z dní znamená dlhé obdobie 

(Neyman 2007) 
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3. dni predstavujú 24 hodinový časový interval, ale sú oddelené dlhými časovými cyklami 

(Newman 2004, s. 112-145) 

 

Vo všetkých troch prípadoch Boh separovane tvoril jednotlivé časti prírody, približne kopírujúc 

poradie v 1. kapitole Genezis – oddelil svetlo od tmy, vody od oblohy, súš od vôd, stvoril rastliny, 

astronomické objekty („svetlá na nebeskej oblohe“), morské živočíchy a vtáky, zvieratá na súši a na 

záver človeka, čo bude dôležité pri ich postoji k biologickej evolúcii, kde nachádzajú spoločnú reč 

s KMZ. 

2.1 Kto sú kreacionisti starej Zeme? 

Hlavnou organizáciou progresívnych kreacionistov je Reasons to Believe (RTB), založený a vedený 

astrofyzikom Hugom Rossom od roku 1986. Medzi jej popredných členov ďalej patria: viceprezident 

organizácie, chemik Fazale Rana; astrofyzik Jeff Zweerink a teológ Kenneth R. Samples. Organizácia 

funguje najmä prostredníctvom webového rozhrania na báze autorských a finančných príspevkov od 

dobrovoľníkov. RTB definuje za hlavný cieľ svojho pôsobenia „šíriť kresťanské evanjelium skrze 

demonštráciu, že oboje zdravý rozum aj vedecký výskum – zahŕňajúci najnovšie objavy – nevyvracajú, 

ale dôsledne podporujú dôveru v pravdivosť Biblie a viery v osobného, transcendentného Boha, 

zjaveného jednak v Písme a jednak v prírode10 (3). Progresívny kreacionisti  z RTB a iných menších 

prevažne internetových organizácií sa vyhraňujú voči mladým kreacionistom, zdôvodňujúc, že učenie 

o mladom veku Zeme zbytočne vytvára dilemu viera v Bibliu vs. moderná veda a o svojom programe 

naopak tvrdia, že integruje teológiu a vedu. Treba pripustiť, že ich koncepcia nachádza viacero 

styčných bodov s modernou vedou, minimálne nespochybňuje fyziku a geológiu. Avšak jasne 

neuznáva súčasnú biológiu, keď medzi svoje hlavné témy uvádza stvorenie vs. evolúcia11 a po svojom 

chápaný počiatok života.   

 RTB spomína solidný výskum, prezentovaný úctyhodným počtom článkov – stránka hovorí o čísle 

1564 a viac (4)-, knihami, rozhovormi  v rádiu alebo televízii a prednáškami; nespomína už, že sa 

nejedná o vlastný výskum.  On- line publikácie v sekcii Reasons Newsletter a Today´s New Reason To 

Believe majú charakter krátkych komentárov k vedeckým objavom, učinených mimo komunitu 

kreacionistov starej Zeme. Neraz v nich dochádza k reinterpretácií dát tak, aby harmonizovali so 

                                                           

10  “to spread the Christian Gospel by demonstrating that sound reason and scientific research—including the 

very latest discoveries—consistently support, rather than erode, confidence in the truth of the Bible and faith in 
the personal, transcendent God revealed in both Scripture and nature.” (3).  
     

11
 Z kontextu príspevkov na webovej stránke RTB vyplýva, že pod pojmom evolúcia myslia práve biologickú 

evolúciu v značne obmedzenom zmysle pomalého, náhodného hromadenia mutácií za výsledkom vzniku 
zložitejších organizmov z jednoduchších. 
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stvorením à la progresívny kreacionizmus. Na ilustráciu poslúži ich vysvetlenie javu konvergencie, keď 

organizmy zo  vzdialených taxónov, vykazujú morfologickú a funkčnú podobnosť v určitých znakoch, 

napr.  medzi krídlami vtákov (trieda Aves) a netopierov (trieda Mammalia). Zatiaľ, čo evolučná teória 

považuje konvergenciu za výsledok pôsobenia podobného selekčného tlaku  na evolučne nepríbuzné 

organizmy, u progresívnych kreacionistov  ukazuje na inteligentnú aktivitu jedného Stvoriteľa, ktorý 

sa rozhodol použiť rovnaké riešenie za účelom prežitia u rôznych a separovane stvorených 

organizmov (Rana 2000). Paradigma tzv. model stvorenia (creation model), ktorej sa pri „integrácii“ 

vedeckých poznatkov s Písmom pridŕžajú je zhrnutá na stránke RTB  nasledovne: 

1. Biblia (zahŕňajúca Genzis 1- 11) sa vzťahuje k božiemu dokonalému svetu
12

. 

2. Stvorenie popísané v Genezis 1 vykazuje základnú chronológiu. 

3. Záznam prírody je tiež spoľahlivým zjavením Boha. 

4. Charakter prírody bude súhlasiť s tým, čo hovorí Biblia. 

5. Biblia v svojom popise podáva selektívne zhrnutie Božej stvoriteľskej aktivity (napr. nezmieňuje nič 

o dinosauroch, dvojnohých primátoch, kvantovej mechanike alebo existencii iných solárnych 

planetárnych systémoch). 

6. Boh dáva človeku privilégium doplniť detaily
13

 , pozorne, cez trpezlivé, nepretržité skúmanie 

a narastajúce porozumenie prírodnej sféry.  

1. The Bible (including Genesis 1–11) is the error-free word of God. 

2. The creation account of Genesis 1 follows a basic chronology. 

3. The record of nature is also a reliable revelation from God. 

4. The message of nature will agree with what the Bible says. 

5. The Bible contains a selective summary description of God’s creation activity (e.g., no mention of 

dinosaurs, bipedal primates, quantum mechanics, or the existence of other solar system planets). 

6. God gives humans the privilege to fill in the details, carefully, through patient, ongoing exploration and 

increased understanding of the natural realm. (5) 

 

 RTB nezaostáva ani na poli vzdelávania - ponúka on- line kurzy vedeckej apologetiky14  pre 

stredoškolských (Reasons Academy) a vysokoškolských študentov (Reasons Institute), a tiež on- line 

lekcie pre učiteľov, kde pomáha študentom „obstáť pevne v ich viere oproti výzvam vzrastajúcej 

sekulárnej kultúry“15 (6). 

Okrem RTB pôsobí v rámci progresívnych kreacionistov aj internetová organizácia Old Earth 

Ministries, pôvodne nazvaná Answers in creation, založená a spravovaná G. Neymanom a niekoľkými 

dobrovoľníkmi od roku 2003. Ďalej sa ku KSZ hlásia právnik Phillip E. Johnson, geológ Davis Young, 

                                                           

12
 T.j. svet bez hriechu, pred tzv. pádom Adama a Evy.  

13
  V nekompletnom zázname stvoriteľskej aktivity v Genezis. 

14
 “science apologetics“(6). 

15
 “to stand strong in their faith amid the challenges of an increasingly secular culture” (6). 
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fyzik Alan Hayward, astronóm E.W. Maunder, teológ Wayne Grudem a špecialista na Starý Zákon 

Gleason Archer (Newman 2004, s. 112-145). 

2.2. Kreacionisti a biologická evolúcia 

KSZ v 2. odstavci udávajú, že záznam v Genezis vykazuje základnú chronológiu (5), nešpecifikujú 

však bližšie, čo sa má pod touto základnou chronológiou rozumieť. Ak sa pozrieme na poradie 

stvoriteľských zásahov v Biblii , dočítame sa, že Boh stvoril rastliny skôr než svetlá na oblohe – Slnko 

a Mesiac (Genezis 1: 9-14) alebo, že vtáky vznikli skôr než zvieratá na súši (Genezis 1 : 20-25). Táto 

anomália je v zjavnom rozpore s poradím biologickej evolúcie odčítaným z fosílneho záznamu.  Zatiaľ,  

čo kreacionisti mladej Zeme nemuseli riešiť  problém poradia stvoriteľských etáp, nakoľko všetko na 

planéte bolo stvorené v jednom týždni, prakticky v jednom okamihu, KSZ  zaujímajú dva postoje.  

Niektorí sú spokojní s hrubou paralelou medzi organickou evolúciou a postupnosťou v Genezis 

a zmienené anomálie ignorujú. Avšak  pre majoritnú časť progresívnych kreacionistov „základná 

chronológia“ nie je chápaná presne podľa biblického radu, ale znamená iba, že Boh pri stvorení 

organizmov postupoval od jednoduchších k zložitejším v približnej zhode s ich fosílnou distribúciou 

(Scott 2009, s. 68-69). 

Aj keď progresívny kreacionisti súhlasia, že živé formy sa vyvíjali v smere narastajúcej komplexity,  

nesúhlasia v zhode s KMZ, že by sa vyvíjali kontinuálne podľa makroevolučného scenára (Morris J. 

1996; Johnson 1997, s. 57-59) . Hlavné skupiny živých foriem nevznikli postupnou modifikáciou zo 

spoločného predka, ale boli stvorené separovane de novo Bohom.  Predpokladane sa na jednotlivých 

stupňoch vývoja uplatnil jeho nadprirodzený zásah (bližšie nešpecifikovaný) a dal vzniknúť novým 

druhom, ktoré ako stvorené produkty s obmedzenou genetickou variabilitou nie sú schopné 

modifikovať v iný druh bez nového stvoriteľského počinu. Opäť je ťažké dopátrať sa v literatúre KMZ 

a KSZ k jednotnej definícii  onoho netransformovateľného „druhu“ alebo definícii „hlavných skupín 

organizmov“, ale ako z kontextu vyplynulo myslia sa pod tým zvyčajne vyššie taxóny16, typu kmeň 

(phylum) a trieda (classis). Progresívny kreacionisti dovoľujú, aby sa triedy  v rámci seba vyvíjali 

a diverzifikovali do  nižších taxónov, teda radov (ordo), čeľadí (familia), rodov (genus) a druhov 

(species).  Uznávajú tak pôsobenie mikroevolučných mechanizmov, dôležitých pri adaptácii na 

                                                           

16
 V zmysle taxonomického systému zdedeného od Carla Linného (Linnaeus 1758). Najnižšiu základnú 

jednotku, druh, predstavujú organizmy rovnakého fenotypu s rovnakou morfológiou. Tento koncept 
biologického druhu nazývaný morfospecies (Ruse 1969) patrí medzi staršie koncepty, nie je zďaleka jediný 
a v súčasnosti sa už často nepoužíva, aj keď podľa Linného taxonómie je dodnes zatriedená väčšina organizmov 
v zoológii a botanike.  
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prostredie organizmu a dokonca pripúšťajú, že mikroevolúcia môže viesť k špeciácii17 na úrovni 

nižších taxónov.  

Kreacionisti, obe skupiny KMZ aj KSZ, na podporu svojho tvrdenia, že hlavné skupiny živých foriem 

si prešli kvalitatívne inou históriu, uvádzajú v zásade niekoľko argumentov: údajný inteligentný, Boží 

dizajn a neredukovateľnú komplexitu živých štruktúr (Rana 2008) – tento argument sa objavil najmä 

v posledných dvoch dekádach a je prebratý od novšieho hnutia inteligentného dizajnu, preto sa mu 

budem podrobnejšie venovať v kapitole o inteligentnom dizajne; ďalej medzery vo fosílnom zázname, 

zvlášť v prípade kambrijskej explózie18. 

2.2.1. Čo hovoria fosílie? 

Obe skupiny, evoluční biológovia aj kreacionisti, sa zhodnú, že fosílny záznam v minulosti 

existujúcich živých foriem nepredstavuje hladké, detailné kontinuum s medzičlánkami v každej línii, 

ale objavujú sa v ňom medzery. Avšak iba kreacionisti vyvodzujú záver, že nedostatok prechodných 

fosílnych foriem  hovorí o nepríbuznosti jednotlivých vývojových línií (kmene a triedy) a automaticky 

ukazuje v prospech Božieho oddeleného stvorenia. Napr.: 

„Kromě toho se zdá, že fosílní nálezy mají příliš málo spojujících článků, které by se hodili k tomu, co se 

očekává od teistické (nebo ateistické) evoluce. Spíš to vypadá, že se pravidelně objevují nove druhy 

rostlin a živočichů, které nemají žádne příbuzné předky.“ (Newman 2004, s. 112-145). 

 

Evoluční biológovia namietajú proti tomuto záveru a poukazujú na niekoľko jeho chybných 

predpokladov. Záver totiž odráža kreacionistickú limitovanú predstavu biologickej evolúcie ako 

pomalého, gradualistického procesu (obmedzeného viac-menej iba na mutácie a prírodnú selekciu), 

ktorý vyústi do premeny všetkých zástupcov populácie jedného druhu na iný druh (McLean v. 

Arkansas 1982). V tejto predstave sú zahrnuté dve nedorozumenia. 

                                                           

17
 Čiže rozvetvenie jednej línie organizmov do reprodukčne izolovaných populácii, prakticky nových druhov 

(species).  
18 Počiatok kambrijskej explózie je datovaný približne do obdobia pred 535 miliónmi rokov. Jej výrazným 

znakom bol prudký nárast biodiverzity (v intervale cca 15 – 20 miliónov rokov). Počas kambrijskej explózie sa 
objavili prvé telesné konštrukcie kmeňov dnešných bezstavovcov ako sú ulity u mäkkýšov, spojené články 
u článkonožcov, exoskelet a pod.  

Kreacionisti tvrdia, že vzostup nových foriem bol príliš prudký na to, aby ho dokázal vysvetliť prirodzený 
výber a automaticky považujú kambrijskú explóziu za dôkaz božieho zásahu pri tvorbe „hlavných skupín 
organizmov“ (Gish 1993). 

Hoci kambrijská explózia predstavuje doteraz nevyriešenú záhadu, paleontológovia upozorňujú, že je 
nesprávne interpretovať kambrijskú explóziu ako jednorazovú udalosť, keď sa zrazu z ničoho nič zjavili nové 
telesné plány, neprekonateľne distinktné od predkambrijských organizmov. V niektorých prípadoch sú známi 
predchodcovia z prekambrijskej doby napr. knidáriá a primitívne článkonožce sa vyskytujú už 30 miliónov rokov 
pred kambrijskou explóziou,  podobne v Bielom mori bol objavený mäkkýš Kimberella, datovaný 10 miliónov 
rokov pred kambrijskou explóziou (Gishlick 2003).  
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Po prvé, evolúcia nezodpovedá kreacionistickému poňatiu unilineárnej transformácie druhu na 

druh (schéma by bola podobná rebríku). Reálny makrovevolučný model je založený na odvetvovaní, 

kladogenéze, dcérskych druhov z rodičovského, poväčšine bez toho, aby rodičovský druh pri 

odvetvení dcérskeho druhu zanikol. Najčastejšie dochádza k vzniku nového druhu, keď podskupina – 

časť populácie pôvodného druhu migruje od hlavnej populácie, adaptuje sa na  nové prostredie, čím 

získa nové vlastnosti a reprodukčne sa izoluje od pôvodného druhu. Tento proces sa nazýva 

alopatrická špeciácia (Mayr 1963). Schéma makroevolúcie tzv. fylogenetický strom tak pripomína 

bohato rozvetvený ker.  

Fylogenetický strom skonštruovaný na základe fosílneho záznamu by sa dal analogizovať  

s ľudským rodokmeňom, kde nenachádzame iba priamych potomkov (napr. otec, starý otec, prastarý 

otec atď.), ale aj vedľajších príbuzných (strýkovia, bratia starého otca, bratia prastarého otca atď.). Je 

zrejmé, že nemôžeme hľadať  priame spojenie medzi vnukom a bratom jeho starého otca, 

prastrýkom. Také spojenie neexistuje. Rovnako neúspešné by bolo hľadať prechodné formy napr. 

medzi plazmy a cicavcami. Cicavce sa totiž nevyvinuli z plazov, ale z ich sesterskej vetvy, zvanej 

synapsida. Synapsida predstavuje teda „starého otca“, zatiaľ čo plazy sú v roli   „prastrýka“. Faktickým 

spoločným predkom plazov a cicavcov bol teda až o stupeň starší predok synapsíd a plazov, amniota 

(Padian & Angielczyk 1999). Žiaľ, kreacionisti stále vyčítajú evolucionistom nedostatok imaginárnych 

„prechodných foriem“ práve medzi nie priamo príbuznými líniami (napr. Davis & Kenyon 1993). 

Po druhé, gradualistický charakter evolúcie pôvodne predpokladaný Ch. Darwinom v súčasnosti 

vystriedal pomerne nový model punktuacionalistickej evolúcie (punctuated equilibria) zo 70. rokov, 

navrhnutý paleontológmi Nilesom Eldredgeom a Stephenom J. Gouldom (1972). Podľa modelu 

punktuacionalistickej evolúcie kooperujúcom s Mayerovou alopatrickou špeciáciou (1963)  sa 

fenotypové novinky fixujú iba v krátkom období na začiatku života druhu, kým je jeho populácia 

malá, a potom sa druh dostáva do statickej fázy. Odštiepenie a vznik nového druhu sa tak  odohráva 

v relatívne krátkom časovom úseku 10 000 rokov  v porovnaní s celkovou dĺžkou života druhu (Flegr 

2007). Pochopiteľne, tak krátke časové obdobie môže byť postupne, krok za krokom 

zdokumentované vo fosílnom zázname iba pri veľkom šťastí, a tak sa vo väčšine prípadov zrazu objaví 

nový „hotový“ druh zdanlivo nespojený s prechodnými formami. 

Ďalšie vysvetlenie, prečo fosílny záznam pripomína skôr biologický občasník,  než denník je 

technického rázu. Úspešné zachovanie fosílie vyžaduje rad priaznivých podmienok – musia byť 

uchránené pred biologickou degradáciou, fyzickou a chemickou deštrukciou spôsobenou počasím 

a eróziou.  Ak sa pritom nejedná o organizmus vybavený tvrdými časťami tela – typu ulity, panciere, 

kosti atď., ale o bezbranné organizmy iba  s mäkkým tkanivom (napr. morské mäkkýše bez ulity) , 

šance na konzerváciu sa prakticky blížia nule.  Pri väčších organizmoch, napr. u stavovcov, vzniká 
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problém pri kompletizácii kostier, nakoľko nálezy celých tiel sú pochopiteľne vzácne (Miller 2003, s. 

162-168).  

A nakoniec, sú známe dochované prechodné formy medzi vyššími taxónmi, ktoré kreacionisti 

vytrvalo ignorujú. Dobrou ilustráciou je Tiktaalik, medzičlánok rýb zo stredného devónu a prvých 

štvornožcov (tetrapoda) z neskorého devónu. Okrem žiabier a tvaru ryby má aj ohybné zápästné kĺby 

a mobilný krk tetrapod a zmiešané kosti oboch skupín (Daeschler et al. 2006). 

2.3. Je kreačná veda vedou? 

Kreačná veda sa teda dopúšťa viacerých misinterpretácii fosílneho záznamu, ale napriek tomu, či 

skôr práve preto prehlasuje: 

„…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).  

A na ďalšom mieste svoju myšlienku rozširuje: 

„Organizmy nelze chápat jinak než jako produkty přímého působení cílevědomé inteligence. Fyzikální 

zákony a pravidla ve své podstatě nepostačují k tomu, aby vyprodukovali informace natolik složité, aby 

byly potřebné k životu. …Během několika příštích desetiletí to bude možné dokázat i experimentálně.“ 

(Nelson & Reynolds 2004, s. 39-82).  

 

Kreacionisti sa pri týchto tvrdeniach neopierajú o reálne dôkazy, pokiaľ neberieme do úvahy ich 

prevrátenú interpretáciu, na ktorú poukázal predchádzajúci text. Východiskovou pozíciou kreačnej 

vedy je ich presvedčenie (pozri 1.bod CRS a 4. bod RTB doktríny) stojace v konflikte so závermi 

evolučnej teórie. Sami priznávajú, že nedisponujú uceleným alternatívnym modelom k evolučnej 

teórii, ale veria, že dôkazy na jej vyvrátenie sú len otázkou času (Nelson & Reynolds 2004, s. 39-82). 

Navyše, ako tu už bolo zmienené, metodológia súčasnej vedy neumožňuje preukázať, že sa nejaký 

jav neodohral, preto sa ponúka otázka, aké vedecké dôkazy odporcovia evolučnej teórie hľadajú. 

Jedinou alternatívou v prospech kreačnej vedy by bolo nahromadiť dostatok dôkazov v prírode, 

ktoré by lepšie vysvetľovala kreačná veda než evolučná teória, čo v prípade absencie vlastného 

výskumu kreacionistov bude zrejme dlhý proces. Diskutabilné je aj to, aký by mal byť charakter 

týchto dôkazov, aby potvrdili kreačnú vedu, ktorej centrum tvorí biblický text. Biblický text je totiž 

jasne nefalzifikovateľný , a preto aj netestovateľný, čo ho vylučuje z kandidatúry na vedeckú teóriu.  

Každopádne zatiaľ sa evolučný scenár viac osvedčil pri vysvetľovaní prírody a kreačná veda 

nedokáže poskytnúť konkurenčný model v rámci vedeckej metodológie. Celý spor sa tak presúva do 

roviny metodológie vedy, čo je antievolucionistami často diskutovaná doména.  Kreacionisti 
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predpokladajú, že esenciálnym východiskom pre evolučnú teóriu je filozofia ontologického 

materializmu, ktorú striktne odmietajú a stojí v konflikte s ich vlastnou filozofiou resp. náboženskou 

vierou. Volajú po tzv. otvorenej filozofii vedy (Johnson 2004, s. 298- 301; Moreland 2004, s. 92-97). 

Táto problematika  je rozobraná v poslednej ,  4. kapitole o testickej evolúcii. 

3. Inteligentný dizajn  

Inteligentný dizajn (ID)  prezentuje ďalší alternatívny koncept k súčasným evolučným teóriám. Jeho 

pozornosť sa sústreďuje najmä na otázky vzniku vesmíru a života a vývoj organizmov. Toto hnutie 

vstúpilo na scénu evolučno – kreacionistickej kontroverzie iba pred dvoma dekádami a v dnešnej 

dobe predstavuje už výrazného a širokou verejnosťou reflektovaného oponenta.  Jeho kritika je opäť 

z veľkej časti zacielená na biologickú evolučnú teóriu alebo presnejšie modernú evolučnú syntézu,  

niekedy označovanú aj ako neodarwinizmus.  Hlavnou organizáciou združujúcou  pracovníkov a 

propagátorov ID je  Discovery Institute, presnejšie jeho pobočka Center for Science and Culture (CSC) 

v Seattle, USA. Inteligentný dizajn zdieľa argumenty spoločne s  kreačnou vedou, zastúpenou členmi 

KMZ a KSZ, ale otvorene sa nevenuje problematike biblických udalostí ako sú vek Zeme alebo 

Noemova Potopa (Scott 2007). ID nenadväzuje priamo na Genezis a na rozdiel od doteraz 

zmienených foriem kreacionizmu sa snaží: „iba vysvetliť usporiadanie materiálnych štruktúr v už 

danom svete“ 19  (Dembski 2004, s. 43), teda aspoň pri frekventovanej komunikácii so širšou 

verejnosťou, či diskusiách s vedeckou komunitou. Členovia ID popierajú náboženskú inšpiráciu pri 

výstavbe ich konceptu a nazývajú ho „na dôkazoch založenou vedeckou teóriou o počiatku života“20 

(Meyer 2005). Inštitúcia ID formálne vylučuje spojitosť s kreacionizmom (v zmysle KMZ, či KSZ), lenže 

existuje o tom rad pochybností zo strany niektorých filozofov a vedcov (pozri nižšie).  

Hlavnú myšlienku ID vyjadruje formulácia z oficiálnej webovej stránky Discovery Institute :  

„... určité znaky vesmíru a živých organizmov sú najlepšie vysvetlené zavedením inteligentnej príčiny, 

namiesto vysvetľovania prostredníctvom nepriamych procesov ako je prirodzený výber.“  

"… certain features of the universe and of living things are best explained by an intelligent cause, not 

an undirected process such as natural selection." (7) (Matzke 2006). 

 

Zatiaľ, čo ostatné kreacionistické frakcie berú záznam v Genezis ako východiskový bod, z ktorého 

potom interpretujú vedecké dáta; ID naopak zdôrazňuje, že svoj model zakladá primárne iba 

na vedeckých dátach a dospieva k názoru, že organizmy vykazujú tzv. neredukovateľnú komplexitu 

                                                           

19
 “only attempts to explain the arrangement of materials within an already given world“ (Dembski 2004, s. 

43). 
20

 “an evidence-based scientific theory about life´s origins“ (Meyer 2005). 
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(irreducible complexity) a informácie, ktoré si organizmy predávajú na molekulárnej úrovni, nesú 

charakter tzv. špecifickej komplexity (specified complexity). Mimo oblasť biológie prichádzajú 

s tvrdením o tzv. jemne vyladenom vesmíre (fine-tuned universe) -  v skratke sa domnievajú, že vznik 

a vývoj hmoty a života je možný len v prostredí nášho vesmíru s veľmi jemne vyladenými hodnotami 

konštánt základných fyzikálnych veličín ako sú gravitačná sila, elektromagnetická sila, silné (jadrové) 

a slabé interakcie (Denton 1998). Atribúty neredukovateľnej špecifity a jemne vyladený vesmír sú pre 

zástancov ID indikátorom, že organizmy a vesmír museli byť nadizajnované, a preto ID zavádza 

dizajnujúcu inteligenciu alebo inak inteligentného dizajnéra (inteligent designer). ID sa nevyjadruje 

priamo k identite dizajnéra, či k priebehu aktu, ktorým dizajnér organizoval vesmír a živé formy, 

avšak z náznakov sa dá dedukovať kompatibilita ID s islamsko-kresťanko-židovským Bohom, taktiež 

s bohom - „hodinárom“ (watchmaker) v deizme,  s demiurgom v Platónovom diele Timaeus, s logom 

v stoickej filozofii atď. (Clarke 2008).  

William Dembski, filozof, matematik, teológ, významný člen CSC a predstaviteľ konceptu 

špecifickej komplexity urobil niekoľko protirečiacich vyhlásení ohľadom personalizácie inteligentného 

dizajnéra. Na jednej strane sa vo svojich „vedeckých“ publikáciách dôsledne vyhýba  identifikácii 

dizajnéra z dôvodu nerelevantnosti vo vzťahu k teórii ID,  na druhej strane však vo svojom príspevku 

na Millstatt Forum naznačuje, že čisto fyzikálna entita určite nemohla riadiť vznik vesmíru a života  

(Dembski 1998). Z jeho ďalších  vyhlásení ako súkromnej osoby a teológa smerom ku komunite 

veriacich je zrejmé, že koncept ID považuje za zlučiteľný s kresťanským náboženstvom a dizajnér je 

pre neho biblický Boh (Dembski 2007). Náboženská motivácia bola mnoho krát  predhadzovaná 

členom inteligentného dizajnu (Forrest & Gross 2004).  Niektorí autori zameriavajúci sa na tému 

kontroverzie evolučná teória - kreacionizmus napr. filozofka Barbara Forrest, filozof Robert Pennock, 

či antropologička Eugenie Scott poukazujú na nie dobre skrývanú kontinuitu ID s klasickým 

kreacionizmom (t.j. KMZ a KSZ), zmieňujúc ID ako maskovaný kreacionizmus, neokreacionizmus alebo 

priamo inteligentný dizajn kreacionizmus21 ( Forrest & Gross 2003, Pennock 2001, Scott 1995). 

O prepojení medzi kreacionizmom a ID sa dá uvažovať aj na základe niekoľkých vyjadrení  právnika 

a kreacionistu starej Zeme v jednej osobe, Phillipa E. Johnsona, ktorý v interview pre kresťanský 

časopis Touchstone uviedol, že cieľom ID je ustanoviť kreacionizmus ako vedecký koncept (Johnson 

1999), čo by sa samozrejme dotklo stredoškolských osnov.  

Aj keď otázka výučby na stredných školách predstavuje, najmä v USA, citlivý a komplikovaný 

problém, na ktorý v tejto práci chýba priestor a tiež dostatočná kvalifikácia autora,  považujem 

argument zdôrazňujúci náboženskú zaangažovanosť pri hodnotení konceptu ID za nie celkom šťastný, 

                                                           

21
 “inteligent design creationism“ ( Forrest & Gross 2003, Pennock 2001, Scott 1995). 
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nakoľko osobná motivácia vedcov nemusí vypovedať o kvalite ich vedeckých modelov. Rovnako by sa 

dalo polemizovať o tom, s akou motiváciou pristupujú k svojej práci vedci – evolucionisti, od Ch. 

Darwina až po R. Dawkinsa a určite by bolo náročné  vyhodnotiť, koho motivácia nesie lepšie 

atribúty. Preto sa nazdávam, že plodnejší postup pri zvažovaní „vedeckosti“ ID je zamerať sa na 

konkrétne argumenty než na možnú ideológiu v pozadí. Nakoniec, zástupcovia ID vo svojom 

koncepte postulujú dizajnéra, ale nijak neskúmajú jeho charakter (Clarke 2008). Tiež odhliadnuc od 

ich osobných vyhlásení, zvlášť smerom ku komunite veriacich, vo  svojej vedeckých prácach necitujú 

Písmo, ani sa na neho nijak neodkazujú. 

3.1. História inteligentného dizajnu 

Pojem inteligentný dizajn v dnešnom kontexte zadefinovali biológovia Percival Davis a Dean 

Kenyon v učebnici Of Pandas and People v roku 1989 a odvtedy je  systematicky používaný 

v publikáciách ID.  Spomínaná definícia ID akcentuje, že nejde o ekvivalent kreacionistického 

„ stvorenia“ a celkovo dištancuje hnutie ID od kreacionizmu (Luskin 2008). 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. V neposlednom rade ho hojne užíval  teológ 

William Paley a ostatní sympatizanti prírodnej teológie. Paleyova prírodná teológia jasne stotožňuje 

inteligentného dizajnéra prírody s kresťanským Bohom, ktorý perfektne naprojektoval celý 

materiálny svet pre dobro ľudského pokolenia. Prírodná teológia ovplyvnila mnohých vedcov 19. 

storočia, nevynímajúc Charlesa Darwina. Darwinova prirodzená selekcia síce dokázala vysvetliť 

komplexitu a adaptovanosť živých foriem aj bez postulácie dizajnéra, ale on sám inklinoval k 

deistickému stanovisku, že všetko sa deje pomocou Bohom predurčených prírodných zákonov 

(Pennock 2000). ID býva niekedy považovaný za akúsi renesanciu prírodnej teológie W. Paleyho, 

nakoľko tiež operuje s esenciálnym predpokladom dizajnu zjaveného v prírode, avšak na rozdiel od 

Paleyho nepripúšťa deizmus. Trvá na tom, že dizajnér nielen navrhol prírodné zákony, ale aj naďalej 

nadprirodzene zasahoval do organizácie hmoty, predovšetkým v priebehu biologickej evolúcie 

(Padian & Matzke 2009). 

Samotné  dielo Of Pandas and People, pôvodne koncipované ako učebnica biológie pre stredné 

školy, sprevádzala silná reklamná kampaň. Kniha obsahuje v podstate všetky argumenty požívané 

dnešným hnutím ID aj napriek tomu, že v čase jej  prvej publikácie ešte nebol urobený žiadny výskum, 

ktorý by ich podporoval. To je jeden z dôvodov, prečo kniha čelí kritike NCSE (Matzke 2004). 

Ako prvá signalizovala nástup hnutia ID kniha The Mystery of Life´s Origin napísaná historikom 

a chemikom Charlesom Thaxtonom, inžinierom Walterom Bradleym a geochemikom Rogerom 
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Olsenom v roku 1984. Dielo vzniklo za podpory Jona Buella, prezidenta konzervatívnej kresťanskej 

organizácie Foundation for Thought and Ethics (FTE) s centrálou v Dallase. Práca viac – menej stojí na 

vedeckých faktoch, avšak objavuje sa kritika biologickej evolučnej teórie, podľa ktorej sú niektoré 

javy v biológii z princípu nevysvetliteľné len pomocou prirodzených príčin. Z celého diela iba krátka 

zmienka v epilógu hovorí o potrebe vyššej, bližšie nekonkretizovanej inteligencie pri vzniku života. 

Autori ponechávajú  ako jedno z možných vysvetlení Hoylovu a Wickramasinghovu predstavu (1979), 

že terestriálny život bol stvorený vysoko inteligentnými mimozemšťanmi, hoci oni sami sa prikláňajú 

k stvoreniu Bohom.  

Potom nasledovala už spomenutá Of Pandas and People, ale až kniha Darwin on Trial (1991) 

renomovaného profesora práv Phillipa Johnsona na kalifornskej univerzite Berkeley vzbudila 

skutočný ohlas širokej verejnosti a akademickej obce. Johnsonova kniha podnietila nielen diskusiu  vo 

verejnej tlači, ale aj reakcie v prestížnom časopise Scientific  American. Vďaka narábaniu s vedeckou 

terminológiou si získala sympatie kresťansky orientovaných čitateľov, ktorí predtým s nedôverou 

nazerali na kreačnú vedu kvôli  jej očividným rozporom s modernou vedou.  Od publikácie Darwin of 

Trial sa tak čoraz viac dostáva do popredia ID na úkor kreačnej vedy. 

Medzi výrazné postavy ID patrí v súčasnosti aj biochemik Michael Behe, ktorý v diele Darwin´s 

Black Box (1996), vypracoval teóriu neredukovateľnej komplexity. Ďalej spomínaný William Dembski,  

veľmi plodný autor, profesor filozofie a riaditeľ Center for Cultural Engagement na Southwestern 

Baptist Theological Seminary. Ako matematik  definoval termín špecifická komplexita, ktorý už pred 

ním prevzatý z informačnej teórie, používal Charles Thaxton  a filozof vedy Stephen Meyer v súvislosti 

s údajnou „špecifickou komplexitou“ informácií kódovaných a prenášaných molekulami DNA v bunke 

(Thaxton 1986, Meyer 1986) . Spomínaných autorov združuje CSC na Discovery Institute s centrálou v 

Seattle v USA.  

3.2. Špecifická komplexita organizmov 

Zástancovia inteligentného dizajnu proklamujú, že organizmy sú komplexné, „informačne bohaté“ 

(information – rich) štruktúry,  ktorých pôvod vykazuje znaky inteligentného plánu a nedá sa 

uspokojivo vysvetliť iba prírodnými mechanizmami.  Pokiaľ objekt, v biologickej sfére organizmy,  

vykazuje znaky špecifickej komplexity, má byť podľa zásady ID považovaný radšej za produkt 

inteligentného dizajnu než za výsledok prirodzených procesov. Dembski používa nasledovnú analógiu 

na objasnenie pojmu špecifickej komplexity:  

„Jedno písmeno abecedy je špecifické, ale nie komplexné. Dlhá veta pozostávajúca z náhodne 

zvolených písmen je komplexná bez špecifity. Avšak Shakespearov sonet je komplexný a zároveň 

špecifický.“  
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"A single letter of the alphabet is specified without being complex. A long sentence of random letters is 

complex without being specified. A Shakespearean sonnet is both complex and specified" (Dembski 

1998, s. 47) 

 

Dôležité pre pochopenie vzťahu ID k biologickej evolúcii je, že ID nevylučuje pôsobenie evolúcie, 

ale ohraničuje ho. Podľa Dembskeho, nie sú úplne všetky biologické štruktúry priamym dôsledkom 

dizajnu, nakoľko niektoré z nich mohli vzniknúť prírodnými mechanizmami ako mutácia a selekcia za 

účelom adaptácie organizmu na jeho prostredie (Dembski 2004, s. 63). Svoju úvahu vysvetľuje na 

príklade pandy. Pripúšťa, že palec pandy, ktorý používa pri získavaní stráviteľnej potravy očisťovaním 

bambusu od tvrdých častí vznikol adaptáciou. Avšak panda ako celý organizmus, komplexný systém 

na sebe závislých častí pracujúcich vo vzájomnej koordinácii, je už projekciou ID. Dembski tvrdí, že 

organický materiál jednotlivých častí pandy bol sformovaný do vysoko usporiadaného komplexu. 

Inými slovami nejaký vonkajší činiteľ vložil  do komponentov pandy informáciu o organizácii. Dembski 

paralelizuje proces vzniku organizmov s komponovaním poézie, či tesaniu sochy. Tvrdí, že rovnako aj 

pri vytváraní živých štruktúr, potenciál organizovať sa do vyšších celkov nespočíva v samotnej hmote, 

z ktorej organizmy pozostávajú, ale vyžaduje si informáciu „dávajúcu tvar hmote, fixujúc jeden tvar 

a súčasne vylučujúc iné“22 (Dembski 2004, s. 130). 

Dembski pri používaní informačnej teórie vo svojej argumentácii zabúda, že pojem informácia 

v dnešnom zmysle – usporiadaný súbor signálov, jeden z mnohých možných stavov systému – je 

odkomunikovaná až, keď na ňu iný systém selektívne reaguje (Barbour 1997). Taká komunikácia 

prebieha pri toku informácie smerom ku génom  a z génov organizmu pri mikroevolučných procesoch 

ako prirodzená selekcia, genetické mutácie, migrácia (alebo genetický draft) a genetický drift 

v počtom obmedzenej populácii jedincov rovnakého druhu. Jedná sa dozaista o dvojsmerný dej 

odlišný od Dembskeho jednosmerného  procesu, v ktorom hmota pasívne prijíma informáciu od 

dizajnéra ako nejaký príkaz, bez možnosti variabilne na ňu reagovať. Podľa ID scenára by sa celkom 

eliminovala možnosť vzniku náhodných noviniek v organizmoch (Clarke 2008). 

Avšak Dembski možnosť mikroevolučných procesov, ako bolo už vyššie zmienené, nevylučuje. 

Deklaruje ich limit, ale nijak nešpecifikuje, kde sa tento limit nachádza. Ponúka sa teda otázka: na 

vznik, ktorých štruktúr postačovala iba činnosť prírodných procesov (jednoducho sa vyvinuli) a ktoré 

si vyžadovali už zásah dizajnéra? Čo ostatné súčasti pandy, okrem palca – napr. sfarbenie srsti – sú to 

adaptácie na prostredie? A prečo by vlastne nemohol byť celý organizmus výsledkom postupných 

adaptívnych krokov? 

                                                           

22
 “information is what gives shape to mater, fixing one shape to the exclusion of others“ (Dembski 2004, s. 

130). 
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Dembski uznáva, že mikroevolučné procesy môžu pri vzniku geografickej bariéry vyústiť do 

špeciácie, vzniku dvoch odlišných vzájomne sa nerozmnožujúcich druhov, a teda vytvoriť nové 

štruktúry (Dembski 2004, s. 136-137). Známym príkladom sú Darwinove pinkavy na Galapágskych 

ostrovoch, keď populácie pinkav žijúce na jednotlivých izolovaných ostrovoch nadobudli 

prostredníctvom prirodzenej selekcie odlišné vlastnosti a tie v konečnom dôsledku viedli ku vzniku 

samostatných druhov (Smith 1993). 

Iným príkladom sú austrálske plieskače (whipbird). Východný a západný plieskač pochádzajú  zo 

spoločného rodičovského druhu, ktorý obýval v minulosti spojený les medzi východným pobrežím 

a juhozápadnou Austráliou. Keď klimatické zmeny izolovali východný a západný les, vznikla medzi 

oboma skupinami plieskačov reprodukčná bariéra a nadobudli odlišné charakteristiky. Dnes ich 

považujeme za dva separované druhy (Archer 1988, s. 21-22). 

Dembski si uvedomuje, že náhodné prírodné procesy sú formatívne a mohli utvárať  živé štruktúry, 

ale pretože nové charakteristiky nesú známky dizajnu ako je napr. vyššia komplexita, predpokladá za 

nimi dizajnéra. Po uplatnení Occamovej britvy  pri uvažovaní o vzniku organizmov  sa tak dizajnér 

stáva nadbytočný, nakoľko prostredníctvom samotných mikroevolučných procesov vieme vysvetliť 

vznik nových druhov. Ak navyše zvážime, že ID neskúma charakter dizajnéra, a teda ani nemôže 

povedať, ako tento dizajnér pôsobil na vytvorenie komplexity organizmov, je namieste sa spýtať, kde 

leží objasňujúci prínos modelu s dizajnérom. 

Podľa Dembského argumentácie, jediným dôsledkom, že v prírode skutočne existuje dizajn je iba 

údajná špecifická komplexita systémov a organizmov. Lenže môžeme to považovať za testovateľné 

tvrdenie? Dembski pripustil, že niektoré vlastnosti organizmov vysvetľuje prirodzený výber. K čomu 

by došlo, ak by sa našlo prirodzené vysvetlenie vlastností, ktoré predtým boli považované za „príliš 

komplexné“ a vyžadovali zásah dizajnéra. Vyvráti to Dembskeho dizajn? Podľa všetkého nie. Účinnosť 

dizajnéra sa presunie na ďalšie ešte neobjasnené charakteristiky živých foriem. Dembski nestanovuje 

prípad, kedy by jeho teória bola falzifikovaná. Keď sa darwinizmus mýli, ID má pravdu; ak sa 

darwinizmus nemýli, ID má stále pravdu. ID môže vysvetliť všetko, ale zároveň nevysvetľuje nič 

(Clarke 2008). Preto jeho tvrdenie, že organizmy sú projekciou inteligentného dizajnu nie je 

vedeckého charakteru, ale skôr náboženského – proklamáciou jeho viery. 

Navyše, každý objekt alebo organizmus  musí vykazovať istý stupeň usporiadanosti ako podmienku 

svojej existencie, a tým v nás môže vzbudzovať zdanie dizajnu (Anderson 1962). Táto usporiadanosť 

však nevypovedá o tom, ako objekt alebo organizmus vznikol. Clarke (2008) dáva za príklad snehové 

vločky, ktoré vykazujú všetky tri kritéria Dembskeho špecifickej komplexity spojené s nízkou 

pravdepodobnosťou vzniku: 
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1. kontingentný stav namiesto nevyhnutného  - vločka môže zaujať jednu z mnohých možných 

foriem 

2. komplexitu (a nízku pravdepodobnosť náhodného zopakovania)- je vysoko 

nepravdepodobné, že by väčšie zoskupenie snehových vločiek malo, čo i len jeden duplikát 

3. dopredu a nezávisle získaný vzor  - vločky vykazujú špecifický hexagonálny vzor (Dembski 

2004, s. 24-25).  

 

Ako vieme snehové vločky, hoci preukázateľne „špecificky komplexné“, vznikajú prirodzene a je 

možné ich vlastnosti uspokojivo vysvetliť pomocou fyzikálnych procesov. Ak by aj za fyzikálnymi 

zákonmi stál dizajnér, nemôžeme jeho nadprirodzené konanie pozorovať, a tým pádom nám ani 

nepomáha pochopiť charakter snehových vločiek. 

Ďalším príkladom neplánovanej vysokej komplexity, sú niektoré elektronické zariadenia  navrhnuté 

„iba“ aplikáciou evolučných algoritmov operujúcich s náhodou. Paradoxne tieto zariadenia by nebolo 

možné zostrojiť uplatnením ľudskej logiky (Marks 2007). 

3.3. Neredukovateľná komplexita bunky 

Pokiaľ medzi predchádzajúcimi skupinami kreacionistov panoval jasný názor – mikro áno, makro 

nie - ohľadom „prijateľnosti“ evolúcie v histórii života získaný najmä vďaka nepochopeniu ich 

vzájomnej previazanosti, u ID takéto striktné rozdelenie nenájdeme.  

Mnohí predstavitelia ID , napr. biochemik Michael Behe, rešpektujú biologickú makroevolúciu, 

vrátane pôvodu všetkých organizmov zo spoločného predka. Predpokladajú však, že z času na čas 

týmto mechanizmom musel dopomáhať dizajnér. Behe prináša ďalší argument pre dizajn, tento – 

krát na molekulárnej úrovni, zvaný neredukovateľná špecifita. 

Podľa Beheho neredukovateľne komplexné štruktúry, teda také, ktoré by nedokázali fungovať, 

ak by chýbala čo i len jediná časť, vyžadujú dizajn a nemohli byť produktom postupného pridávania 

súčastí prirodzenou selekciou (Behe 1996). Obľúbenou ilustráciou neredukovateľnej komplexity je 

pasca na myši, kde sú potrebné všetky jej časti na to, aby dokázala chytať myši (Behe 1996, Behe 

2002).  

Prirovnávanie organizmov k mechanickým zariadeniam je charakteristickým rysom ID. Metafora 

živých systémov ako strojov síce podčiarkuje ich jednu vlastnosť – mechanickosť, ale zároveň  zastiera 

iné, zreteľne nemechanické vlastnosti napr. schopnosť samo-organizácie (self -assembly)23.  Jav auto-

organizácie je pozorovaný pri skladaní (foldingu) proteínov do ich finálnej konformácie, taktiež samo -

                                                           

23
 Schopnosť autoorganizácie, čiže schopnosť systému samovoľne (bez uplatnenia vonkajšieho činiteľa) 

prejsť zo stavu neusporiadaných komponentov do organizovanej štruktúry. 
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organizáciou vzniká dvojvrstva fosfolipidov v bunečnej membráne, vezikuly, micely a ďalšie štruktúry 

esenciálne pre fungovanie bunky. ID vďaka dôslednej  koncentrácii na mechanickosť bunečných 

systémov stráca čosi dôležité z ich celkovej podstaty. Vlastnosť samo-organizácie molekulárnych 

komplexov zreteľne nezapadá do Dembskeho (2004) obrazu pasívneho výtvoru z dielne presného 

mechanika, či sochára. Možno by bolo namieste porozmýšľať, akých informácii od dizajnéra sa to 

bunke vlastne dostáva?  Podobne, len o level vyššie, pri skladaní telesných štruktúr v procese 

embryogenézy sme svedkami toho, ako sa organizmy stavajú v podstate sami bez inteligentného 

plánovača, riadené „len“ chovaním buniek a evolúciou zapísanou v genetickej informácii (Dawkins 

2009).  

Vráťme sa však naspäť k Beheho neredukovateľnej komplexite. Niektorí kritici poukazujú, že nie je 

isté, či také štruktúry skutočne v prírode existujú. Vo viacerých prípadoch, ktoré Behe udávala ako 

príklady neredukovateľne komplexných systémov – napr. bakteriálny bičík (flagellum) (Behe 2002) - 

sa ukázalo, že po čiastočnej redukcii, pochopiteľne po istú hranicu, dokázali tieto systémy stále 

fungovať, i keď nie rovnako efektívne (Scott 2009, s. 123-124). 

Napriek tomu stále zostáva zjavné, že bunka obsahuje veľa vysoko komplexných štruktúr 

a dôležitejšou otázkou než, či sú skutočne neredukovateľne komplexné, alebo iba „komplexné“ je, či 

môžu byť produktom čisto prírodných procesov. 

Behe , považujúc mechanizmus prirodzeného výberu za náhodné skladanie malých komponentov 

kúsok po kúsku, pričom každé pridanie nového kúsku musí priniesť systému výhodu a zvýšiť tak jeho 

šancu na prežitie, prehlasuje prirodzený výber za nekompetentný pre vznik vysoko komplexných 

štruktúr.  Z tohto pohľadu Dembski správne konštatuje, že v prípade bakteriálneho bičíka, komplexu 

40 proteínov a enzýmov, by pravdepodobnosť vzniku postupným skladaním, radom prídavných 

adaptácii,  bola extrémne nízka (Dembski 2001).   

Avšak Behe uvažuje o nekompletnom obraze pôsobenia prirodzeného výberu. Predstavuje si totiž, 

že každý bunečný typ pozostáva iba z unikátnych proteínov a enzýmov, ktoré museli vzniknúť priamo 

v danej bunke a tiež, že každý bunečný proteín zastáva len jednu funkciu. Keď sa však pozrieme na 

bunečné komponenty, zisťujeme, že ich súčasti mohli byť prevzaté od okolia alebo od iných 

bunečných typov. Tak to najskôr bolo aj v prípade výstavby bakteriálneho bičíka. Nedávne výskumy 

ukazujú, že 3 molekulárne štruktúry, esenciálne pre činnosť bičíku : rotor-stator, chemotaktický 

aparát a  T3SS (sprostredkúva export axiálnych zložiek bičíka) sú vystavané z recyklovaných 

proteínov, ktoré sa vyskytujú aj inde v prírode (Pallen & Matzke 2006).  

Len o niečo menej než polovica proteínov flagella je rovnaká alebo podobná s proteínmi  

sekrečného aparátu typu III v iných baktériách (Scott 2009, s. 123-124). To znamená, že proteíny, 

v minulosti selektované pre istú funkciu – sekrécia- časom a v inom prostredí nadobudli novú funkciu 
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– pohyb bičíku. Proteíny v sekrečnom aparáte sú exaptáciou t.j. biologickou štruktúrou,  ktorá vznikla 

v inom selekčnom kontexte, než v akom sa neskôr uplatnila jej výhodnosť (Flegr 2007,  s. 39 - 40).  

Ďalším možným vysvetlením tvorby vysoko komplexných štruktúr v bunke poskytuje tzv. 

scaffolding process. Jeho dobrým prirovnaním je výstavba budov. Vysvetľuje, že pri tvorbe 

molekulárnych komplexov, ktoré v súčasnej podobe potrebujú na udržanie stability všetky svoje 

podčasti, mohlo byť v priebehu ich vzniku použité akési lešenie (scaffold) vybudované bunkou okolo 

základnej zložky. Ostatné komponenty tak mohli byť postupne pridávané na bazálnu zložku, pretože 

scaffolding štruktúra fixovala celú „stavbu“, kým nebola dostatočne stabilná a spôsobilá fungovať 

samostatne. Po skonštruovaní komplexu sa podporná scaffolding štruktúra stala redundantnou 

a bola odstránená prírodnou selekciou.  Nakoľko lešenie v dnešnej podobe nepozorujeme, 

komplexné štruktúry budia zdanie, že sa v bunke objavili naraz už dopredu vystavané, ale pritom 

mohli vznikať postupne za pomoci scaffoldingu. Evoluční biológovia navrhli niekoľko podobných ciest, 

pomocou akých mohli byť komplexné štruktúry sformované (Pond  2006). 

V prípade bakteriálneho bičíku, ale aj iných Beheho príkladoch neredukovateľnej komplexity, napr. 

transport proteínov  po translácii do bunečných kompartmentov, zrážanie krvi;  je uvádzané, že 

všetky zložky systému musia byť v komplexe prítomné v dnešnej forme a pracovať koordinovane, 

inak by systém prestal fungovať (Behe 2002).  

Na druhej strane poznáme naozaj značne komplexné systémy, ktoré zaisťujú vysokú  efektivitu 

procesov vo vyšších (evolučne mladších) organizmoch, zatiaľ čo nižšie (evolučne staršie) organizmy si 

vystačili aj s primitívnejšími, menej komplexnými formami týchto systémov. Napr. oko cicavcov je 

naozaj úžasne, možno neredukovateľne komplexné, ale menej zložité oko bez šošovky, ktoré dokáže 

aspoň rozoznávať svetlo od tmy , v minulosti mohlo svojmu nositeľovi prinášať  zjavnú výhodu. 

Podobne, dnešní cicavci udržiavajúci stálu telesnú teplotu potrebujú na transport kyslíku 

„komplexný“ tetramérny hemoglobín. Naproti tomu dimérny hemoglobín, hoci menej efektívny, 

postačuje na prežitie mihúl. Medzi stavovcami, iba podskupina čelustnatých, ktorá divergovala pred 

cca 430 miliónmi rokov, má tetramérny hemoglobín a z nich iba jedna podskupina – ktorej predok  

diferencoval pred približne 320 miliónmi rokov – využíva navyše ďalší typ hemoglobínu,  fetálny 

hemoglobín. Molekulárna štruktúra, kedysi predstavujúca iba výhodu, sa časom stala nutnosťou 

(Futuyama 1997). Príklad s hemoglobínom naznačuje, že neredukovateľná komplexita je získaná, 

vyvinula sa.  

„Neredukovateľne komplexné“ štruktúry sú preto v mnohých prípadoch vysvetliteľné, i keď 

niekedy (viď scaffolding process) možno menej elegantne, pomocou prírodnej selekcie. Je 

predpoklad, že pôvod tých štruktúr, ktorým vysvetlenie zatiaľ chýba bude v budúcnosti rovnako 

dobre objasnený tiež na základe prírodnej selekcie. Ak by sa aj našli prípady, keď by prirodzený výber 
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24 zlyhával vo vysvetlení, neznamená to, že musíme nutne pripustiť inteligentný , a 

teda nadprirodzený dizajn. Naďalej je možné pátrať po ešte neobjavených prírodných 

mechanizmoch, ktoré by neredukovateľne komplexné systémy vysvetľovali v medziach 

metodologického materializmu, formujúceho princípu dnešnej vedy. 

3.4. Inteligentný dizajn a metodológia vedy 

Odporcovia ID sa často opierajú práve o podmienku metodologického materializmu ako 

ukazovateľa vedeckosti, či nevedeckosti pri hodnotení ID a zamietajú dizajn z dôvodu „nevedeckosti“ 

kvôli postulovaniu nefyzickej inteligencie (napr. Pennock 1996, Kitzmiller v. Dover 2005, s. 83 - 84). 

Niektorí metodológovia vedy však upozorňujú, že metodologický materializmus je síce jeden 

z metodologických princípov súčasnej vedy, iným je napr. uniformita prírody, ale nepopierateľne tak, 

ako takmer všetko  vo vede (fakty, modely, zákony a teórie) sa  aj metodologické princípy môžu 

časom modifikovať. Metodologický materializmus nie je odvekým a nemenným  princípom a môže 

byť  v budúcnosti nahradený v závislosti na tom, čo bude objavené. Ak by pre nové fenomény bol 

najlepším vysvetlením dizajn, dokonca nadprirodzený dizajn, nebol by dôvod nepovažovať ho za 

vedecké vysvetlenie (Koperski 2007). Podobné tvrdenie v antikreacionistickom texte prináša filozof 

vedy Kitcher, keď hovorí, že postulovanie nepozorovaného Stvoriteľa nemusí byť menej vedecké bež 

postulovanie nepozorovaných častíc (Kitcher 1983, s. 125) alebo ďalší filozof vedy Quine by 

Stvoriteľovi rád udelil vedecký status, pokiaľ by to znamenalo nejaký prínos v poznaní prírody (Quine 

1995, s. 252). Stačí nahradiť Stvoriteľa dizajnérom a výsledok je rovnaký. Preto je možno 

zmysluplnejšie neklásť otázku, či je ID vedou, ale či je dobrou, ba ešte lepšou vedou, než súčasná 

teória evolučnej biológie. Aký je prínos ID? Ponúka viac vysvetlení alebo vysvetľuje niečo, čo je 

z hľadiska evolučnej teórie jednoducho nevysvetliteľné? Nevyzerá to tak z niekoľkých dôvodov.  

Po prvé, aj keď sú určite niektoré javy ako Beheho údajne neredukovateľne komplexné štruktúry, 

či podobne Dembskeho špecifická komplexita vysvetliteľné pomocou prirodzenej selekcie miestami  

dosť komplikovane, stále sú s neodarwinistickou evolučnou teóriou kompatibilné (Koperski 2007).  

Navyše ID nie je jedinou alternatívnou teóriou k neodarwinizmu a dá sa povedať, že toto hnutie 

systematicky prehliada najnovší vývoj v post – neodarwinistickej biológii (Dawkins 2008). Koperski 

(2007) vymenúva niekoľko príkladov teórií, ktoré nie sú plne darwinistické, ale ani založené na 

dizajne: punktuacionalistická teória spochybňujúca priebeh pomalej, gradualistickej evolúcie 

                                                           

24
 Prirodzený výber navzdory názoru proponentov ID nie je hromadenie mutácií za výsledkom vzniku 

nejakého plánovaného produktu. Treba si uvedomiť, že organizmy netvoria izolované systémy, ale naopak sú  
zapojené do interaktívnej siete s inými organizmami, vymieňajú si navzájom hmotu, energiu, informácie. Jedna 
mutácia vďaka tomuto prepojeniu môže ovplyvniť celý ekosystém a jeho zmena spätne pôsobí na organizmy – 
to je ten spomínaný selekčný tlak. Pochopiteľne, takto chápaná prírodná selekcia zlyháva málokedy. 
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(punctuated equilibria) (Gould & Niles 1997), teória samo-organizácie (self-organization; self-

assembly) a autokatalýzy (Kauffman 1993), morfogenéza a vývojové zábrany (developmental 

constraints)(Goodwin 1993) a mnoho iných. Treba zdôrazniť, že žiadna z vyššie uvedených teórii 

nezamýšľa zmeniť neodarwinistickú evolučnú teóriu úplne, skôr ju rozširuje. Tieto teórie sa vyznačujú 

väčšou konzervatívnosťou, už len preto, že nestoja v rozpore s metodologickým materializmom  a ak 

by nejaká z nich dokázala vyriešiť problém komplexných štruktúr a otázniky okolo makroevolúcie,  

nezmenili by biológiu tak drastickým spôsobom, ako v prípade ID. Menšia radikálnosť okrem iného 

z nich robí vhodnejšieho kandidáta na alternatívnu teóriu k neodarwinizmu, lebo zachovávajú jeden 

z obranných, normatívnych princípov vedy – konzervatizmus – ktorý pri prispôsobovaní vedeckých 

teórií k novo zisteným skutočnostiam preferuje menšie zmeny pred väčšími (Sklar 1975). 

Po druhé, ID síce atakuje súčasné vysvetlenia zmienených neredukovateľne komplexných štruktúr 

ako málo pravdepodobné, ale sám ich lepšie nevysvetľuje. Beheho alternatívna hypotéza hovorí, že 

všetky komplexné systémy boli nejakým spôsobom vložené dizajnérom do prvej bunky. Časti genómu 

zodpovedné za ich riadenie boli v priebehu diverzifikácie organizmov zo spoločného predka 

v jednotlivých druhoch zapínané alebo vypínané, a podľa toho bunky disponovali alebo nedisponovali 

tým - ktorým systémom (Behe 1996, s. 228). Tento nápad si vo svojej argumentácii osvojili aj 

kreacionisti starej Zeme. Lenže Beheho vysvetlenie čelí triviálnym námietkam napr. že kontrolné 

gény, zodpovedné za štruktúry, zdedené od „superbunky“ (übercell) by museli zostať intaktné počas 

dlhej doby, než došlo k realizácii danej štruktúry v novom type organizmu (Miller 1996, s . 40). 

Nakoľko v súčasnosti pozorujeme, že gény, na ktoré nepôsobí selekčný tlak majú tendenciu hromadiť 

mutácie, Beheho scenár nevyznieva vôbec pravdepodobne (Carroll 2007). 

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).  

S nedostatkom výskumu sa spája aj nízka publikovateľnosť v prestížnych vedeckých periodikách, aj 

keď prívrženci ID tvrdia, že v publikácii im bráni zaujatosť vydavateľov. Čiastočne sa to vylúčiť nedá, 

nakoľko inteligentný dizajn, zviditeľnený v masmédiách, si stihol vybudovať povesť skôr na základe 

sociálnopolitických tendencií než vedeckých výsledkov, čo zrejme znižuje úspech na uverejnenie pro 

– ID článku (Koperski 2007). Možno ak by sa stratégia ID viac sústredila na výskum, nemusel  by 

zápasiť s označeniami typu „kryptovedecké rameno sociálno - politického hnutia konzervatívnych 

kresťanov“25 (Padian 2002). 

Akokoľvek, ID zatiaľ nevyzerá byť konkurencie schopnou alternatívnou vedeckou teóriou. 

                                                           

25
 ”cryptoscientific arm of a sociopolitical movement of conservative Christians“ (Padian 2002). 
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4. Teistická evolúcia 

Teistická evolúcia (TE) nazývaná aj plne obdarované stvorenie je ďalším prúdom kreacionizmu, 

avšak prináša nové, odlišné hľadisko na vzťah medzi teológiou a modernou vedou v porovnaní 

s kreacionizmom mladej Zeme a starej Zeme alebo inteligentného dizajnu. Nachádza totiž 

kompatibilitu medzi klasickým kresťanským učením obsiahnutom najmä v Biblii a medzi 

vysvetleniami modernej vedy týkajúcimi sa fungovania prírodného sveta.  Priaznivci teistickej 

evolúcie predstavujú početnú skupinu veriacich ľudí, ktorá odmieta konflikt medzi  vyučovaním 

kresťanského náboženstva , vrátane stvoriteľského príbehu v Genezis, a učením evolučných teórii na 

školách.  

Podľa American Scientific Affiliation (ASA) zástupcovia teistickej evolúcie veria, že Boh stvoril 

hmotný vesmír a život v ňom prostredníctvom Ním navrhnutých prírodných zákonov a evolúciu použil 

ako svoj stvoriteľský nástroj:  

 “Teória teistickej evolúcie (TE) – nazývaná tiež evolučné stvorenie – postuluje, že Božia metóda 

stvorenia spočívala v dômyselnom navrhnutí vesmíru, v ktorom by sa všetko prirodzene vyvinulo. 

Obvykle, slovo “evolúcia” v zmysle teistickej evolúcie značí Totálnu Evolúciu – čiže astronomickú 

evolúciu (v ktorej sa sformovali galaxie, solárny systém…), geologickú evolúciu (zodpovednú za vznik 

zemskej geológie),  nasledujúcu chemickú evolúciu (ktorá viedla ku vzniku prvého života) a biologickú 

evolúciu      (vývoj života) – avšak môže sa vzťahovať aj iba k biologickej evolúcii.” 

„A theory of theistic evolution (TE) — also called evolutionary creation — proposes that God's method 

of creation was to cleverly design a universe in which everything would naturally evolve. Usually the 

"evolution" in "theistic evolution" means Total Evolution — astronomical evolution (to form galaxies, 

solar systems,...) and geological evolution (to form the earth's geology) plus chemical evolution (to 

form the first life) and biological evolution (for the development of life) — but it can refer only to 

biological evolution.” (Rusbult  1998) 

 

Teistická teória nie je alternatívna vedecká teória k súčasným vedeckým teóriám zastávaným 

väčšinovou vedeckou komunitou, naopak prezentuje sa ako filozoficko-náboženské stanovisko 

vyčleňujúce sa od fundamentalistického kreacionizmu (KMZ a KSZ) – odmietaním konfliktu medzi 

vedou a náboženstvom – a jeho zástancovia sú niekedy označovaní ako kresťanskí darwinisti 

(Numbers 2006, s. 34-38).  

Nekritizuje vedeckú metodológiu a akceptuje metodologický materializmus, pochopiteľne nie však 

filozofiu ontologického materializmu, a podmienku redukcionizmu ako najschodnejšiu metódu 

skúmania prirodzeného sveta, a teda nepovažuje za nutné zohľadňovať nadprirodzeno pri vedeckom 

skúmaní, s čím okrem fundamentalistických kreacionistov nesúhlasí aj hnutie ID. Nakoľko  TE zahŕňa 
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širokú skupinu veriacich ľudí z rôznych denominácií,  otázka nadprirodzených zásahov do fungovania 

vesmíru a živej prírody môže byť riešená v širokom rozmedzí odpovedí podľa teologickej koncepcie 

danej denominácie. Od deistickej  -Boh síce bol primárnou príčinou stvorenia, ale ďalej ho ponechal 

intaktné - až po vieru, že Boh v histórii stvorenia zasahoval v určitých okamžikoch, zvlášť pri vzniku 

človeka (Peters & Hewlett  2003).  

TE je vnímaná ako stanovisko mnohých tradičných (kresťanských) cirkví v problematike stvorenia 

a evolúcie. Pre ilustráciu, v roku 1996 Ján Pavol II (1996) prehlásil, že v Božskom stvorení sa mohla 

odohrať evolúcia a že ľudia skutočne môžu byť potomkovia primitívnejších foriem, ale Božia ruka bola 

nevyhnutná pri stvorení ľudskej duše. Súčasný pápež, Benedikt XVI potvrdil proevolučný postoj 

Katolíckej cirkvi, zdôraznil však dôležitosť odmietnutia filozofického ontologického materializmu 

(Lawton 2007). 

Podobne Spojená metodistická cirkev proklamuje: 

„Potvrdzujeme oprávnenosť vedeckých prehlásení pri popisovaní prírodného sveta a v určovaní,  čo je 

vedecké. Vylučujeme však kompetenciu vedy činiť autoritatívne vyhlásenia o teologických 

záležitostiach a kompetenciu teológie činiť autoritatívne vyhlásenia o vedeckých záležitostiach. 

Dospievame k názoru, že vedecký popis kozmologickej, geologickej a biologickej evolúcie nie je 

v rozpore s teológiou.“ 

„We affirm the validity of the claims of science in the describing the natural world and in determining 

what is scientific. We preclude science from making authoritative claims about theological issues and 

theology from making authoritative claims about scientific issues. We find that science´s descriptions 

of cosmological, geological, and biological evolution are not in conflict with theology.“ (8) 

 

Taktiež väčšina tradičných protestantských cirkví učí na svojich seminároch TE ako právoplatné 

stanovisko pri výklade stvorenia (Scott 2009, s. 70). Episkopálna cirkev uvádza presvedčenie, že 

stvorenie v Genezis by sa nemalo chápať ako historický a vedecký záznam počiatku života, ale ako 

deklamácia základných teologických právd o stvorení (9). 

Rovnaký postoj zaujíma aj  canterburský arcibiskup Dr. Rowan Williams z anglikánskej cirkvi 

považujúci kreacionizmus za kategorickú chybu,  nakoľko biblia nie je teória ako ostané vedecké 

teórie. Vyslovuje obavu, že kreacionizmus môže v konečnom dôsledku vysvetlenie stvorenia skôr 

zredukovať než rozšíriť (Williams  2006). 

Zo zmienených postojov je zrejmé, že zástupcovia TE, stavajú na odlišných teologických 

predpokladoch než fundamentalistický kreacionisti, KMZ a KSZ.  Odmietajú doslovnosť záznamu 

stvorenia v Genezis  z niekoľkých dôvodov (pozri aj 1. a 2. kapitolu o KMZ a KSZ): 
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Po prvé, chápu Bibliu ako text vyslovene náboženský, ktorého základným cieľom je informovať 

o veciach duchovných a etických – boží charakter, boží plán spasenie a pod. a len sekundárne sa 

v ňom vyskytujú zmienky o prírodnom svete. 

Po druhé záznamy o prírodnom svete odrážajú vedomosti starovekého pisateľa z predvedeckej éry 

žijúceho v nezrovnateľne inom kultúrno – historickom prostredí než spoločnosť po priemyselnej 

revolúcii. 

Z oboch bodov plynie, že Genezis by nemala byť interpretovaná  ako historický alebo vedecký zápis 

stvorenia a rozhodne nie je schopná generovať testovateľné vedecké hypotézy. 

Nakoniec, závisí na konsenze teológov, ktoré pasáže Biblie sú mienené ako historické skutočnosti 

a ktoré ako metafory, avšak, ako už bolo mnoho krát poznamenané, zo strany vedcov stále zostáva 

otázka – ako pomáha skúmaniu prírody z princípu nefalzifikovateľná „teória“, že niektoré (ale naozaj 

iba niektoré!) javy v nej môže mať na svedomí priamy záhadný, supernaturálny boží zásah?  

Každopádne, hľadisko teistickej evolúcie dokazuje, že kompatibilita evolučnej teórie s teizmom 

zakotvenom v Biblii je možná pri istom vymedzení sfér pôsobenia vedy a náboženstva. Teistickú 

evolúciu obhajuje celý rad veriacich vedcov napr. profesor genetiky na University College London R.J. 

Berry, mikrobiológ R.G. Colling, genetik a riaditeľ Human Genome Project F. Collins, profesor biológie 

na Brown University K.R. Miller, geológ K.B. Miller z Kansas State Univeristy, paleobiológ S. Conway 

z Cambridge University a mnohí ďalší. 

4.1. Náboženstvo, veda a materializmus 

V kreacionistických pamfletoch sa často zmieňuje kritika materialistického charakteru modernej 

vedy akoby veda bola filozofickým protipólom teizmu (napr. Moreland 2004, s. 92-97). Zvlášť 

evolučná teória (z kontextu plynie, že sa jedná o biologickú evolúciu alebo neodarwinizmus) je 

považovaná za  ekvivalent viery, založenej na ontologickom materializme  - agnostizme, humanizme 

a najtvrdšej forme, ateizme (Reed & Williams 2011). 

Najprv k materialistickému charakteru vedy. Súčasná veda funguje iba pod podmienkou 

metodologického materializmu, ktorá ju limituje hľadať vysvetlenia prírodných javov v rámci 

prirodzených, materiálnych príčin. Zároveň jej nedovoľuje skúmať fenomény za hranicou čisto 

materiálneho sveta. Veda preto nedokáže zodpovedať všetky otázky a je zrejmé, že sa nezaoberá 

problémami morálky, etiky, náboženstva atď.  A napr. tvrdenie, že za evolúciou nemohol stáť 

inteligentný dizajnér, či rovno biblický Boh,  nie je vedecký záver, nakoľko tento problém stojí mimo 

posúdenie vedeckými možnosťami (Leshner 2005).  
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Podobne, ak nejaký vedec tvrdí napr.: „Človek je výsledkom bezúčelného a náhodného prírodného 

procesu.“26, hovorí z pozície ontologického materializmu a bolo by omylom považovať jeho výrok za 

vedecké konštatovanie.  

Otázku materializmu pekne komentuje pozorovanie antropológa Matt Cartmilla (1998 s. 83): 

„Mnohí vedci sú ateisti alebo agnostici, rozhodnutí veriť, že prírodný svet, ktorý študujú je všetko, čo 

tu je a stávajú sa tým iba ľuďmi so snahou presvedčiť samých seba, že veda im dáva oprávnenie pre 

túto vieru. Je to síce úctyhodná viera, ale nejedná sa o vedecký záver.“ 

„Many scientists are atheists or agnostics who want to believe that the natural world they study is all 

there is, and being only human, they try to persuade themselves that science gives them ground for 

that belief. It´s an honourable belief, but it isn´t a research finding.“ 

Domnievať sa, že veda používajúca metodologický materializmus ako podmienku svojho 

súčasného fungovania, musí nutne stavať aj na ontologickom materializme je len nešťastným 

nedorozumením. 

Ďalej tu bola načrtnutá nejasnosť medzi vzťahom viery a evolučnej teórie. Chcela by som 

podčiarknuť, že viera, alebo náboženstvo, a veda, ktorej súčasťou je evolučná teória sú dve odlišné 

oblasti epistemológie. 

Náboženstvo sa zaoberá hlavne vzťahom božstva a človeka a primárnym zdrojom poznania je 

božské zjavenie. Avšak napr. kresťanská teológia využíva empirickú skúsenosť a logiku  na 

porozumenie Božského zjavenia v Biblii, ako aj na porozumenie prírodného sveta. Komplikácia 

nastáva, keď sa zjavená pravda v Písme dostáva do domnelého alebo reálneho konfliktu s empirickým 

pozorovaním, tak ako to môžeme pozorovať pri kontroverzii kreacionizmus vs. evolučná teória.  

Ako už bolo naznačené, rozličné kresťanské teologické prístupy umožňujú rôzny výklad Biblie 

v niektorých bodoch napr. Noemovej potopy (globálna alebo lokálna?). Z hľadiska viery sú oba 

prístupy rovnocenné, ale ako vedecké tvrdenia, by jedno z nich muselo byť podľa popperovskej 

logiky27 vylúčené v priebehu testovania hypotéz. Zostalo by to, ktoré viac korešponduje s nálezmi 

v dnešnej prírode (povedzme hĺbka geologických vrstiev). A dokonca, ani to, ktoré by obstálo nemá 

záruku, že bude za dobré vysvetlenie platiť večne, nakoľko vedecké skúmanie predstavuje „pravdu 

bez istoty“ 28 (Montagu et al. 1984) – je to proces falzifikácie starých teórií v prospech nových, viac 

alebo lepšie vysvetľujúcich pozorované javy. Premenlivosť vedeckých vysvetlení namiesto doktrín a 

„objektívnych právd“ zabezpečuje rast poznania. 

                                                           

26
 “Man is the result of a purposeless and natural process that did not have him in mind“ (Simpson 1967 s. 

344). 
27

 Podľa ktorej falzifikovateľnosť tvorí demarkačnú čiaru medzi vedeckým a nevedeckým tvrdením (Popper 
1959, Popper 1999). 

28
 ”truth without certainty“(Montagu et al. 1984). 
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Príklad potopy predstavuje iba zlomok z rôznych interpretácií Písma preferovaných denomináciami 

s rozdielnou kresťanskou tradíciou. Ako by sme mohli určiť, ktoré z výkladov sú správne, a preto sa ne 

môžeme spoľahnúť ako na dobrý zdroj poznania všetkého, vrátane prírodného sveta? Problém sa dá 

posunúť aj o úroveň ďalej – prečo by práve kresťanské náboženstvo malo byť inšpiráciou vedy? Prečo 

nie iné náboženstvá? 

Na druhej strane veda sa nespolieha na zjavené pravdy, ale poznanie prírody ( teda iba 

materiálneho sveta) opiera o podmienečne platné vysvetlenia. Tieto vysvetlenia musia byť 

testovateľné pomocou súčasnej vedeckej metodológie.  Takže môžeme zhrnúť, že vedci neveria 

v teórie, ale akceptujú alebo odmietajú ich, podľa potenciálu vysvetliť prírodné fenomény a podľa ich 

testovateľnosti vedeckou metodológiou (Leshner 2005). Veda nehlása pravdu, ale skôr aproximácie  

asymptoticky konvergujúce k tomu, čo by sa dalo považovať za materiálnu „realitu“. 

Na záver možno súhlasiť s Eugenie Scottovou (2009 s. 75), že k napätiu medzi náboženstvom 

a vedou dochádza len, keď sa veriaci snažia vysvetľovať prírodný svet čisto cez náboženské zjavenie 

a naopak, keď materialisticky  orientovaní vedci robia prehlásenia o definitívnej povahe reality. 

Záver  

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. V texte bolo  upozornené, že základné tézy majú či už 

explicitne (kreačná veda) alebo implicitne (ID) náboženský, dogmatický charakter a neprispôsobujú sa 

novopozorovaným javom.   Kreačná veda, ako aj ID ignorujú  najnovší vývoj v post-neodarwinistickej 

biológii a ich pohľad na biologickú evolúciu  je  tak značne limitovaný. U každej skupiny absentuje 

vlastný výskum.  

Z týchto dôvodov konštatujem, že vyhliadky na model s objasňujúcim prínosom z radov 

kreacionistov, vrátane ID, nie sú veľmi nádejné.   Nazdávam sa však, že spor medzi kreacionizmom 

a evolučnou teóriou bude pokračovať, nakoľko sa jeho jadro zakladá na dvoch nezlučiteľných 

poňatiach vedeckosti a obe strany sú presvedčené o neodškriepiteľnej správnosti svojho hľadiska.  

Pozitívom konfliktu azda je, že kritika zo strany kreacionistov môže byť zdrojom inšpirácie pri 

nachádzaní nových vysvetlení a sebadefinovaní biológie. Snáď to platí aj naopak. 
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