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Cíle práce 

Za hlavní cíl práce i autor stanovil zjistit, jak ovlivňuje náboženské založení studentů jejich 

názor na evoluci přírodním výběrem, ID a kreacionismus. 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO     

Je uveden seznam zkratek?        ANO     

 

Literární přehled:  

 

   Tématu odpovídá, ale je málo reprezentativní. Kapitoly o kreacionismu a Inteligentním 

designu jsou např. z větší části postaveny na dvou českých textech od T. Hříbka, což 

nepovažuji za adekvátní. Autor v práci sice cituje 46 odborných článků, ale vzhledem 

k množství textů a výzkumných studií, které k tématu existují, nepovažuji tento rozsah za 

dostatečný. Autor nerozlišuje primární a sekundární prameny, což je škoda i vzhledem ke 

skutečnosti, že na tento nedostatek byl upozorňován již v bakalářské práci. Výběr literatury 

celkově považuji vzhledem ke stanoveným cílům práce za povrchní a prvoplánový. 

   Kvituji, že použité literární zdroje jsou v práci správně citovány. 

 

Materiál a metody: 

      

Některé metodické informace popisuje autor velmi polopaticky, v kontrastu k některým 

velmi obecným a mlhavým vyjádřením, např. při popisu sběru dat není jasné, zda jsou 

všichni VŠ respondenti z PřF UK (dočteme se pouze, že „Ostatní přírodovědecké fakulty 

byly též osloveny, nicméně s malou odezvou“ (s. 39), čemuž kontrastuje info, že sběr dat na 

VŠ probíhal pouze papírově a na půdě PřF UK. Není jasné, kolik % SŠ dotazníků bylo 

sbíráno elektronicky a kolik papírově. Ani jaká byla návratnost elektronických dotazníků. 

Z popisu dále není jasné, zda si elektronické a papírové dotazníky „byly podobné“ pouze 

v procentuálních zastoupení věřících nebo i všech ostatních charakteristikách (?) 

 

Použité metody se ne vždy hodí pro zvolený záměr, např. reliabilitu testu počítá autor 

pomocí Cronbachova alfa. Cronbachovo alfa ovšem předpokládá, že všechny položky testu 

měří jedinou latentní proměnnou T; tento předpoklad autorův dotazník nesplňuje.   

Není jasné zařazení odstavce o korelaci mezi ot. 14 a ostatními náboženskými otázkami do 

podkapitoly o obsahové validitě. Korelace jednak nijak „nedokazuje“ kauzalitu, navíc, pokud 

respondenti odpovídají, jak autor předpokládal (viz jeho přesvědčení s. 36-37), neznamená to 

zdaleka, že všichni respondenti rozumí otázce přibližně stejným způsobem (odpovídají tedy 

na totéž) nebo jako rozumí otázce stejně jako autor testu.   

 

Za jeden z hlavních metodických problémů práce považuji skutečnosti, že autor si klade za 



výzkumný cíl nalezení odpovědi na otázku „JAK“, ale odpovídá pouze na otázku „ZDA 

ovlivňuje náboženské založení studentů jejich názor na evoluci přírodním výběrem, ID a 

kreacionismus. Cíle a závěr práce spolu nekorespondují. 

 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO, ale výzkumný záměr a výsledky spolu 

nekorespondují. 

    Je dokumentace výsledků dostačující?     Těžko komentovat; z metodické části není zcela 

jasné, zda autor neporovnává „hrušky s jablky“. Tento problém se začal generovat 

v okamžiku, kdy autor upustil od porovnání původně plánovaných skupin. 

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   

            Výsledky analýz tj. že náboženské založení má vliv na postoje k vybraným tezím o 

vzniku a vývoji života, byly předvídatelné, jak ostatně sám autor uvádí. Reflexe hlavního 

výzkumného problému v práci zcela chybí. 

 

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    Částečně, v diskuzi 

metodiky autor uvádí pouze klady a úspěchy, ale nezmiňuje žádné obtíže (např. při sběru dat 

nebo načasování sběru), které se částečně zapříčinily výslednou podobu získaného vzorku. 

V diskuzi mi chybí autorova reflexe odlišného kulturního prostředí evropských a amerických 

výzkumů. Autor sice porovnává vlastní dílčí výsledky a výsledky dalších studií, ale velmi 

namátkově a výběrově a diskuze působí dojmem, že autor pracoval jen s texty, které se mu 

„hodily do krámu“ bez hlubšího porozumění kontextu porovnávaných výzkumů. 

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO    

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     NE 

 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    NE, cíle a závěr práce spolu nekorespondují.  

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Text obsahuje množství stylistických neobratností typu: „jeden z problémů chápu v tom“, 

místo „jeden z problémů spočívá v tom“ (viz str. 29) atp., překlepy ale prakticky neobsahuje. 

U kapitol a podkapitol postrádám číslování, jeho absence znesnadňuje orientaci, na jaké 

úrovni se čtenář právě nachází. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíle práce byly splněny jen částečně. Odvedená výzkumná práce celkově působí 

nedotaženým a povrchním dojem. Formální úroveň práce považuji za výrazně lepší.  

V celkovém hodnocení kolísám mezi stupněm dobře a nevyhověl. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele: 
 

 


