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Cíle práce 
Zjistit jak ovlivňuje náboženské založení studentů jejich názor na evoluci přírodním 
výběrem, ID a kreacionismus. 
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO 
Rozsah práce (počet stran): Celkem 77 (Vlastní text práce 58 stran, literatura 5stran, přílohy 
4 strany) 
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO  
Je uveden seznam zkratek?        ANO 
Literární přehled:  
   Odpovídá tématu?    ANO, ale je povrchní  
   Je napsán srozumitelně?   ANO  
   Použil autor v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO  
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?  
NE, k některým částem je literatura nedostačující např. Kreacionismus. Chybí citace u 
výroků např: str 18. Dle Hříbka klasický kreacionismus….. a mělo by být uvedeno Dle 
Hříbka (2011a) klasický kreacionismus….., chybí citace Halíka na str. 56, špatně uvedené 
mnohonásobné citace např. str. 15, u publikace M. Růžičkové chybí, o jaký typ práce se 
jedná. Také nepovažuji za vhodné citování informací z webových stránek (v případě citací ze 
stránek www.kreacionismus.cz by bylo vhodnější prostudovat odbornou literaturu, která je 
přímo na těchto stránkách uvedena). Také název knihy Charlese Darwina „O vzniku druhů 
přírodním výběrem“ by měl být v textu spíše uveden pod originálním názvem nebo alespoň 
v uvozovkách (příp. kurzívou). 
Materiál a metody: 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    
    Kolik metod bylo použito? 
Dotazníkové šetření a následné statistické zpracování 
    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO   
Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO  
    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO    - v čem jsou nedostatky? 
    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   
            NE – co chybí, v čem je nedostačující?  Autor si vybral k testování velmi specifickou 
skupinu respondentů, a jak sám uvádí, výsledky byly předvídatelné. Vlastní experimentální 
část působí nedodělaným dojmem, pomohlo by například otestování jiné skupiny a 
následného vzájemného porovnání výsledků. 
Diskuze: 
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO  
   Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO  
 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     NE 



Závěry (Souhrn) : 
Jsou výstižné?    ANO  
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň textu je dobrá, text je členěn logicky do odstavců a kapitol, ale v některých 
případech bych zvolila trochu jiné členění. Například: vymezení kapitol „Vědecké evoluční 
teorie“ a „Nevědecké teorie“ nebo zařazení kapitoly Postoj římskokatolické církve k evoluci 
spíše do kapitoly „Náboženství“. Práci činí nepřehlednou vynechané číslování kapitol, u 
podkapitol nižšího řádu nelze v textu rozeznat na jaké úrovni se čtenář nachází. Stylisticky je 
práce poměrně zdařilá a čtivá, ale některé pasáže připomínají spíše populárně naučný text. 
V textu je jen několik drobných chyb a překlepů. 
Práce je doplněna tabulkami a třemi obrázky. Kartogram a kartodiagram, které doplňují 
geografickou analýzu, jsou sice názorné, ale poněkud zavádějící. Autor sice uvádí, že si je 
vědom malého počtu respondentů z některých oblastí, ale vzhledem k nedostatečnému 
popisu obrázků jsou údaje kartogramů zavádějící a zkreslující1.  
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Diplomová práce Petra Kordy je slabou prací a podle mého názoru nesplňuje 
požadavky na diplomovou práci PřF UK. Cíle byly splněny částečně, výzkum byl 
proveden pouze na souboru přírodovědně zaměřených studentů, kdežto v práci i jejím 
názvu je problematika pojata šířeji. 
Literární přehled považuji za příliš stručný a v některých částech není zpracován do 
hloubky. Například mi chybí větší rozpracování kapitoly o náboženství a případné 
porovnání různých náboženských skupin. V praktické části oceňuji zpracování 
získaných dat a i samotnou tvorbu dotazníku, bohužel některé otázky mi nepřijdou 
vhodně zvolené. Vzhledem k zaměření studia autora a i několika zmínkách v textu 
práce, postrádám kapitolu věnující se právě didaktice evoluce na školách. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Proč jste si vybral ke své studii právě přírodovědné studenty SŠ a VŠ? 
Proč jste se rozhodl neuvažovat v analýzách typ církve? 
 
Připomínky: 
-otázky 4 a 5 spojují dvě věci dohromady (délku vývoje organismů a 
přítomnost/nepřítomnost Boha) navrhovala bych buď hodnotit jako výběr z více možností a 
zařadit další varianty nebo rozdělit 
- myslím, že by bylo vhodné doplnit do dotazníku taktéž otázky vztahující se k problematice, 
zda respondent pochází z věřící/nevěřící/praktikující/nepraktikující rodiny, případně zda je 
věřící od malička nebo k víře dospěl později. 
-v dotazníku chybí otázka na věk  
-otázka 10 by měla mít pouze tři možnosti ANO/NE/nemohu posoudit a také upřesnění, co se 
myslí pojmem „věřící“ 
-otázky 13 a 14 považuji za nevhodně formulované 
-u dotazníku by bylo vhodnější rozepsat, co znamenají jednotlivá čísla 
Poznámky: 
1jako jeden z možných návrhů je porovnat například s daty celostátních výzkumů nebo 
zvýraznit kraje s malým počtem respondentů. 
Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl 
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